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Центар за социјални рад ,,Трстеник”

Живадина Апостоловића бр. 47, 37 000 Трстеник

csrtrstenik.rs
Јавна предузећа-локална самоуправа

!"#$%$&'()*$&"+",-.'$"&/)0- 01-551-1491/10 од 27.10.2014. године
!"#$%&!'()'#$*

Радови

      
      !   " 
#         
Реконструкција терасе, подрума и постављање електричне платформе за улаз инвалидних
лица у ЦСР Трстеник;
Назив и ознака из општег речника набавке је шифра: 45262000 – посебни грађевински
занатски радови, изузев радова на крову, 45400000- завршни грађевински радови.

!"#$%$&'()*$+',-)./0'$1!2"3%(4"$+',-)./4"5$)5"2"!'$)$67).'#)$1!/5"2'!'.,"5$1"6()1,'$
%+$.7'4'$89:$6('2$;:$('.:$<=$%$>=$ ',"4'?
Није било првобитно закљученог уговора

!"#$%&'%()*+,"-%(),.#$')'/0#.%(#!1-(0'%*%(#2' !%0#3*%#()'$2'$'3-%4,.#$-%()*+,"У складу са чланом 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''бр.
124/2012), наручилац може спровести преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда ако у отвореном поступку није добио ниједну понуду под условом да се
првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке
спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају.
У спроведеном отвореном поступку за јавну набавку радова- Реконструкција терасе,
подрума и постављање електричне платформе за улаз инвалидних лица у ЦСР Трстеник ЈН
бр. 1/2014, Наручилац није добио ниједну понуду, тако да нису били испуњени услови за
доделу уговора,. те је Наручилац дана 09.09.2014. године донео Одлуку о обустави поступка
јавне набавке, број 01-551-1276/7.
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3.458.333,00 динара (без ПДВ-а)
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1 (једна)
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3.416.506,04 динара (без ПДВ-а)
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3.416.506,04 динара (без ПДВ-а)
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3.416.506,04 динара (без ПДВ-а)

)'*&+"-/&

3.416.506,04 динара (без ПДВ-а)
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Нема подизвођача
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Група понуђача: КОНСТРУКТОР МИЛ ДОО Крушевац , са седиштем у Крушевцу, ул. Трг октобарске револуције бр.45/11, матични број 20343893, ПИБ 105231311 (носилац посла) и Милошевић ДОО Крушевац , са
седиштем у Крушевцу, ул. Железничка ББ матични број 20484519, ПИБ 105886708(члан групе), поднела је дана 18.10.2014. године понуду број П-18-10/14.
Рок извођења радова: 45 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао
Гарантни рок: 2 године и рачуна се од датума записнички извршене примопредаје радова. (не краћи од 2 године)
Рок и начин плаћања: - Aванс 30%, по испостављеној авансној ситуацији у року од 10 дана од дана пријема и овере авансне ситуације уз истовремено достављање средства финансијског обезбеђења за повраћај
аванса.
- Остатак од 70% по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и потписаним од стране стручног надзора, у року до 45
дана од дана пријема и овере ситуације.
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача.

403%#(&$)506)&+2#$#3)

До завршетка и примопредаје радова.
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Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана
пријема исте.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
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