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објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У поступку јавне набавке ЈН ОП 2/2013   радова - ре  конструкција   кровне   конструкције  и замена кровног   
покривача   на објекту ЕТШ ''Михајло Пупин'' Нови  Сад, Футошка 17 , ЕТШ ''Михајло Пупин'' Нови  Сад, Футошка   

17 донела је Одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 
2724-УП од 18.12.2013год.  са "ГАТ" доо из Новог Сада, улица Булевар ослобођења бр. 
30а, матични број  08311137 пиб: 100447637

Назив и ознака из општег речника: 45261900- радови на поправци и одржавању крова

Критеријум за доделу уговора у овом поступку је: ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.
Оцењивање и рангирање понуде заснива се на следећим елементима критеријума:

Ред. бр. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА Број пондера (бодова)
1. Цена 70
2. Рок извођења 10
3. Гарантни рок 20

УКУПНО: 100

1) Цена
Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 70 пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:

Најнижа понуђена цена
     ----------------------------------------------------------   х  70

Цена из понуде која се рангира
Понуђена цена мора садржати све трошкове који се односе на предмет јавне набавке и 
који су одређени конкурсном документацијом.

2) Рок извођења радова
Рок не може бити   дужи   од    45   календарских дана    рачунајући од дана увођења у посао, 
који рок за увођење у посао не може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора.
За  најкраћи  понуђени  рок  додељује  се  10  пондера.  Сваки  следећи  пондер  се  израчунава  по 
формули:

Најкраћи понуђени рок           x 10
                                                               Понуђени рок
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3) Гарантни рок
Гарантни рок  за  изведене  радове  не  може  бити  краћи  од  5  година од  дана  извршене 

примопредаје радова. 
За најдужи понуђени гарантни рок додељује се 20 пондера. Сваки следећи пондер се израчунава 
по формули:

_____ понуђени рок           x 20
                                                           најдужи понуђени рок

Наручилац је у овом поступку примио  три понуде.

Највиша понуђена цена износи: 18.321.522,00 динара без пореза на додату вредност
Најнижа понуђена цена износи:  17.592.678,00динара без пореза на додату вредност

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда износи:
17.752.520,00 динара без пореза на додату вредност.
најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда износи:
17.592.678,00 динара без пореза на додату вредност.

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора 18.11.2013.год.
Уговор са наведеним извођачем радова закључен је 18.12.2013.год.
Уговор важи до извршења радова.


