Установа културе ДКЦ Мајдан
Београд,Козјачка бр.3-5
Број: 2019/6
Датум: 13.12.2019. године

Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке
Реконструкција игралишта у објекaту ДКЦ Мајдан, 2019/6

Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Установа културе ДКЦ Мајдан, Београд,
Козјачка бр.3-5, www.dkcmajdan.org.rs
Врста наручиоца: Установа културе ДКЦ Мајдан
Природа и обим радова и основна обележја радова: Предмет јавне набавке 2019/6 су
радови за набавку и уградњу нове опреме за дечије идгралиште –мобилијар у дворишту
објекта ДКЦ «Мајдан»,који су прецизирани Техничком спецификацијом.
Место извршења радова: Радови се изводе у дворишту објекта Дечијег културног
центра «Мајдан» у Београду, ул. Козјачка бр. 3-5;
Ознака из класификације делатности: Сектор F – грађевинарство, Област: 43 –
специјализовани грађевински радови, Грана: 43.12 – Завршни грађевинско занатски
радови
Назив из општег речника набавке: ОРН 45000000 – грађевински радови,37535200опрема за дечија игралишта
Уговорена вредност: 1.665.452,00 динара без ПДВ;
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда: 1 понудe
Највиша и најнижа понуђена цена: У предметном поступку је достављена једна понуда,
у којој је понуђена цена у износу од 1.665.452,00 динара без пдв;
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: У предметном поступку
је достављена једна понуда, у којој је понуђена цена у износу од 1.665.452,00 динара
без пдв;
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 3.12.2019. године
Датум закључења уговора: 10.12.2019. године
Основни подаци о добављачу: Група понуђача: ALP COMPLETE DOO, са седиштем у
Београду, улица Суботичка бр. 21, ПИБ: 111001991, Матични број: 21412406, Број рачуна:
220-140662-56, Procredit banka, кога заступа Аритон Николић (носилац посла) и ОПШТА
ЗАНАТСКА ЗАДРУГА „БАЛКАН“, са седиштем у Београду, улица Ћирила и Методија бр. 2,
ПИБ: 100003935, Матични број: 07729278 (члан групе понуђача);
Период важења уговора: Уговор је закључен до 31.12.2019. године.
Околности које представљају основ за измену уговора: Измене и допуне уговора су
регулисане чланом 17. уговора.

