ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Општа болница Панчево

Адреса наручиоца:

26000 Панчево, Милоша Требињца 11

Интернет страница наручиоца:

www.bolnicapancevo.rs

Врста наручиоца:

Здравство

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: Реконструкција интернистичког блока
Опште болнице Панчево
Место извршења радова: Општа болница Панчево, Панчево
Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Грађевински радови, 45000000-7

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

економски најповољнија понуда

389.509.966,78 динара без ПДВ-а
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Број примљених понуда:

- Највиша

408.255.963,21 динара без ПДВ-а

- Најнижа

389.509.966,78 динара без ПДВ-а

- Највиша

389.509.966,78 динара без ПДВ-а

- Најнижа

389.509.966,78 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.07.2017. године

Датум закључења уговора:

04.09.2017. године

Основни подаци о добављачу:
ГРУПА ПОНУЂАЧА:
- МОДУЛОР ДОО БЕОГРАД, Николаја Салтикова 61, 11000 Београд, ПИБ: 100829676, матични број: 06042902, као члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и
који ће заступати групу понуђача пред Инвеститором, који ће у име групе понуђача потписати уговор и доставити средства финансијског обезбеђења, које заступа Мирко Лунић,
директор (у даљем тексту: Извођач радова)
- STEELSOFT Д.О.О, БЕОГРАД, Аутопут за Нови Сад 71, 11000 Београд, ПИБ: 101669209, матични број: 06546668, као члан групе, које заступа Зоран Дамјановић, директор;
- ELKOMS Д.О.О, БЕОГРАД, Јужни Булевар 144/303а, 11000 Београд, ПИБ: 100013399, матични број: 17078682, као члан групе, које заступа Слободан Тошовић, директор;
- TESLA SISTEMI Д.О.О, БЕОГРАД, Милентија Поповића 32а, 11000 Београд, ПИБ: 104593699, матични број: 20194596, као члан групе, које заступа, Зоран Татомировић, директор;
- ELEKTRONET Д.О.О, БЕОГРАД, Виловског 8, 11000 Београд, ПИБ: 106941762, матични број: 20710519, као члан групе, које заступа Горан Живић, директор и
- EUROMED GROUP Д.О.О, БЕОГРАД, Омладинских бригада 65, 11000 Београд, ПИБ: 106462550, матични број: 20607050, као члан групе, кога заступа Предраг Ћировић, директор.

Период важења уговора:

до испуњењa свих уговорних обавеза,
узимaјући у обзир и гaрaнтни период

Околности које представљају основ за измену уговора:
-

Остале информације:
-

