ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

Адреса наручиоца:

Ушће 10, Блок 15, 11070 Нови Београд

Интернет страница наручиоца:

www.msub.org.rs

Врста наручиоца:

Култура

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

- Природа и обим радова и основна обележја радова: Извођење радова на адаптацији,
реконструкцији и доградњи објекта Музеја савремене уметности - Партија 2 - Пројектовање
и извођење радова на проширењу система техничког обезбеђења објекта Музеја савремене
уметности
- Место извршења радова: Ушће 10, Блок 15, 11070 Нови Београд
- Ознака из класификације делатности: 41 - Изградња зграда, 42 - Изградња осталих
грађевина, 71.1 архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање
- Назив и ознака предмета из Општег речника набавки: 45000000 - грађевински радови,
45210000 - радови на високоградњи, 45212350 - зграде од посебног историјског или
архитектонског значаја, 71242000 - израда пројеката и нацрта, процена трошкова

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

34.383.500,00 динара

1

Број примљених понуда:

- Највиша

34.383.500,00 динара

- Најнижа

34.383.500,00 динара

- Највиша

34.383.500,00 динара

- Најнижа

34.383.500,00 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.05.2016.

Датум закључења уговора:

28.06.2016.

Основни подаци о добављачу:
SMART BUILDING TECHNOLOGIES DOO, Београд-Земун, Радоја Дакића 7

Период важења уговора:

До испуњења уговорних обавеза обе уговорне
стране

Околности које представљају основ за измену уговора:
Уговорени вишкови и мањкови радова.
Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:
1. у случају прекида извођења радова а који није изазван кривицом Извођача;
2. ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе;
3. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза Наручиоца као и осталих учесника на послу, које ангажује Наручилац;
4. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач;
5. због измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој
документацији знатно превазилази обим уговорених радова.

Остале информације:

