ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Етнографски музеј у Београду

Адреса наручиоца:

Студентски трг бр. 13, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.etnografskimuzej.rs

Врста наручиоца:

Култура

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:

Замена инсталација и осветљења у изложбеном простору.
Место извођења радова: Етнографски музеј у Београду, Студентски трг бр. 13, Београд.
Врста радова:
- грађевинско-занатски радови,
- разни радови,
- опрема за осветљење.
Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 - грађевински радови, 45317000 остали електроинсталатерски радови.
Број јавне набавке 1.3.1/2019.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена;

2.916.000,00 динара без ПДВ-а,
3.499.200,00 динара са ПДВ-ом.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

2.912.152,00 динара

- Најнижа

2.912.152,00 динара

- Највиша

2.912.152,00 динара

- Најнижа

2.912.152,00 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.12.2019. године

Датум закључења уговора:

03.12.2019. године

Основни подаци о добављачу:
Електронет д.о.о. Београд, Виловског бр. 8, Београд, ПИБ: 106941762, Матични број:
20710519

Период важења уговора:

До извршења уговорних обавеза;

Околности које представљају основ за измену уговора:
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,
- у случају елементарних непогода и дејства више силе,
- по налогу Наручиоца или по налогу Стручног лица Наручиоца, уз сагласност Наручиоца,
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.
Уговорени рок може бити продужен када уговорне стране, након доношења одлуке о измени Уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним
набавкама, о томе сачине анекс Уговора.

Остале информације:
/

