Назив и адреса наручиоца: Јавно предузеће “Стан” Ужице, ул. Марије Маге Магазиновић 7
Врста наручиоца: јавно предузеће – локална самоуправа.
Интернет страница наручиоца: www.jpstan.com

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке ЈН 285-1/2020

1. Врста предмета набавке: добра.
2. Опис предмета набавке: материјал и делови за одржавање стамбених зграда – партије:


партија 1 – грађевински материјал, ОРН: 44110000;



партија 2 – водоводне и канализационе инсталације, ОРН: 44160000;



партија 3 – електро материјал, ОРН: 44140000,



партија 4 – материјал за хидроизолацију, ОРН: 44111000;



партија 5 – материјал и делови за одржавање лифтова, ОРН: 42410000, а за



партију 6 – ситан материјал, ОРН: 44500000, обустављен је поступак јер није приспела
ни једна прихватљива понуда.

3. Процењена вредност јавне набавке (свих партија): до 11.000.000,00 динара без ПДВ-а,
односно до 9.800.000,00 динара без ПДВ, за уговорених пет партија, од ког износа:


Партија 1 – грађевински материјал - до 5.000.000,00 динара



Партија 2 – водовод и канализација – до 1.200.000,00 динара,



Партија 3 – електро материјал – до 1.200.000,00 динара,



Партија 4 – материјал за хидроизолацију – до 1.400.000,00 динара,



Партија 5 – материјал и делови за одржавање лифтова – до 1.000.000,00 динара.

4. Уговорена вредност јавне набавке:


Партија 1 – грађевински материјал - до
6.000.000,00 динара са ПДВ,



Партија 2 – водоводно канализационе инсталације – до 1.200.000,00 динара без ПДВ,
односно 1.440.000,00 динара са ПДВ



Партија 3 – Електро материјал – до 1.200.000,00 динара без ПДВ, односно 1.440.000,00
динара са ПДВ,



Партија 4 – материјал за хидроизолацију – до 1.400.000,00 динара без ПДВ, односно
1.680.000,00 динара са ПДВ, и



Партија 5 – материјал и делови за одржавање лифтова – до 1.000.000,00 динара без
ПДВ, односно 1.200.000,00 динара са ПДВ.

5.000.000,00 динара без ПДВ, односно

5. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда.

6. Број примљених понуда – 10 понуда по партијама од стране 5 понуђача, од којих:


за Партију 1 – 3 понуде,



за Партију 2 – 1 понуда,



за Партију 3 – 2 понуде,



за Партију 4 – 2 понуде,



за Партију 5 – 1 понуда, и



за Партију 6 – 1 понуда.

7. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:


Партија 1 – грађевински материјал – збир јединичних цена од 88.123,67 динара без
ПДВ, односно 105.748,40 динара са ПДВ;



Партија 2 – водоводно канализационе инсталације – збир јединичних цена од 51.637,30
динара без ПДВ, односно 61.964,76 динара са ПДВ,



Партија 3 – Електро материјал – збир јединичних цена од 16.090,00 динара без ПДВ,
односно 19.308,00 динара са ПДВ,



Партија 4 – материјал за хидроизолацију – збир јединичних цена од 18.605,99 динара
без ПДВ, односно 22.327,188 динара са ПДВ, и



Партија 5 – материјал и делови за одржавање лифтова - збир јединичних цена од
742.909,40 динара без ПДВ, односно 891.491,28 динара са ПДВ.

8.Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:


Партија 1 – грађевински материјал – збир јединичних цена од 88.123,67 динара без
ПДВ, односно 105.748,40 динара са ПДВ;



Партија 2 – водоводно канализационе инсталације – збир јединичних цена од 51.637,30
динара без ПДВ, односно 61.964,76 динара са ПДВ,



Партија 3 – Електро материјал – збир јединичних цена од 16.090,00 динара без ПДВ,
односно 19.308,00 динара са ПДВ,



Партија 4 – материјал за хидроизолацију – збир јединичних цена од 18.605,99 динара
без ПДВ, односно 22.327,188 динара са ПДВ, и



Партија 5 – материјал и делови за одржавање лифтова - збир јединичних цена од
742.909,40 динара без ПДВ, односно 891.491,28 динара са ПДВ.

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: самосталне понуде.
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.05.2020. године.
11. Датум закључења уговора: 22.05.2020. г., 20.05.2020. г. И 21.05.2020. године.
12. Основни подаци о добављачу:


„Копаоник“ а.д. Београд - Огранак Ужице, ул. Пекарска бб - за партије: 1 (грађевински
материјал), 2 (водовод и канализација) и 4 (хидроизолација);



ТПП “КАПЕДУНУМ” ДОО Ужице, ул. Ристе Тешића број 64 – за партију 3 – електро
материјал, и



“АННД ВАСИЋ ДОО Београд, ул. Зидарска број 4 – за партију 5 – материјал и делови
за одржавање лифтова.

13. Период важења уговора: до утрошка планираних средстава, а најдуже до годину дана,
односно до закључења уговора за јавну набавку материјала за одржавање стамбених зграда у
2021. години.
14. Околности које представљају основ за измену уговора: чл. 115. Закона о јавним
набавкама – промена цене - само у случају да цена конкретне робе зависи од промене цене
произвођача или добављачевог добављача услед формирања цена на берзи, или промене цена
услед акта надлежног државног органа.

Лица за контакт: Кнежевић Дејан, e-mail: servis@jpstan.com;
Кузељевић Марија, e-mail: findirektor@jpstan.com
Караичић Рајка, e-mail: pravno@jpstan.com
Факс/тел. - 031/ 513-259.

