ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
Булевар уметности 20

11000 Нови Београд
Дел.бр: 10/24
Датум : 22.07.2020.

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Факултет драмских уметности универзитета
уметности у Београду

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у поступку набавке
„Санација хидроизолације, бетонских елемената и рушевне фасаде на делу равног крова“
Набавка бр. 01

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Факултет драмских
уметности универзитета уметности у Београду ,Булевар уметности 20, 11000
Нови Београд; интернет страница: https://fdu.bg.ac.rs/
2. Врста наручиоца: просвета
3. Предмет јавне набавке су радови: „Санација хидроизолације, бетонских
елемената и рушевне фасаде на делу равног крова“
4. Назив ознака из Општег речника набавке : 45260000 - радови на крову
и други посебни грађевински занатски радови, 45261420 - радови на
хидроизолацији
5. Уговорена вредност: 1.774.350,00 динара без пдв-а, односно 2.129.220,00
динара са пдв-ом

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
7. Број примљених понуда: 8 ( осам )
8. Највиша и најнижа понуђена цена:
-Највиша и најнижа понуђена цена:
-најнижа понуђена цена: 1.774.350,00 динара без пдв-а
-највиша понуђена цена: 5.812.887,50 динара без пдв-а
9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
- најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда : 1.774.350,00 динара без
пдв-а
- највиша понуђена цена код прихватљивих понуда : 5.812.887,50 динара без
пдв-а
10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.
11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.07.2020. године
12. Датум закључења уговора : 22.07.2020. године
13. Основни подаци о извођачу: "Manić system engineering" д.о.о. из
Београда, Бели поток 11223, ул. Васе Чарапића бр. 28, ПИБ: 107678135,
матични број: 20850132
14. Период важења уговора : Уговор се закључује на одређено време, почев
од дана потписивања уговора до испуњења свих обавеза обе уговорне стране.
15. околности које представљају основ за измену уговора: нема околности
које представљају основ за измену уговора.

