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 1 - Извођење
грађевинских, грађевинско-занатских, машинских и електро радова на објекту 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

514.538.399,56 динара
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Број примљених понуда:

- Највиша

582.992.531,50 динара

- Најнижа

514.538.399,56 динара

- Највиша

546.385.696,57 динара

- Најнижа

514.538.399,56 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
1. ТVI DOO из Београда, ул. Стојана Матића 44/2, за део предмета набавке извођење радова на стабилном систему за дојаву и гашење пожара, у проценту
укупне вредности од 3%,
2. TERMO TIM DOO из Новог Београда, ул. Јурија Гагарина 32А, за део предмета набавке извођења машинских инсталација, у проценту укупне вредности од
4%,
3. MAGMONT DOO из Пиротa, ул. Лава Толстоја 17, за део предмета набавке извођење термотехничких инсталација, у проценту укупне вредности од 2%,
4. ALP INŽENJERING DOO из Рушња, ул. 13. септембар 125, за део предмета набавке извођење грађевинских радова, у проценту укупне вредности од 3%.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.05.2016.

Датум закључења уговора:

04.08.2016.

Основни подаци о добављачу:
Група понуђача: TERMOINŽENJERING DOO, 11040 Београд, Милоја Ђака 2 - носилац посла,
KOTO DOO, 11221 Београд, Војводе Степе 466 - члан групе, EX ING B&P DOO, 11000 Београд,
Дубљанска 98 - члан групе и TERMOVENT-KOMERC DOO, 11000 Београд, Суботичка 23/2 лок 1
- члан групе

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:

