ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Jавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд,
ПИБ 100373090, МБ 07482651.

Адреса наручиоца:

Данијелова 33, 11000 Београд, градска општина Вождовац.

Интернет страница наручиоца:

www.stambeno.com.

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Услуге

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:

Одржавање хигијене у пословним објектима
Назив и ознака из Општег речника набавке:
90919200-4 Услуге чишћења канцеларија

Уговорена вредност:

до 5.000.000,00 динара, према понуђеним јединичним
ценама.

Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде je се извршeн применом критеријума ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА
ПОНУДА, са следећим елементима:
1) Понуђена укупна цена радног сата без ПДВ-а - максимално 50 пондера
2) Понуђена укупна цена за прање унутрашњих и спољашњих стаклених површина - максимално 20
пондерa
3) Понуђена укупна цена за машинско-дубинско прање подних облога (тепиха, итисона) - максимално
10 пондера
4) Понуђена укупна цена за машинско прање и полирање подних површина - максимално 20
пондера
Уговор се закључује до износа процењене вредности јавне набавке.
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Број примљених понуда:

- Највиша

11.474.200,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

4.887.200,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

11.474.200,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

4.887.200,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.08.2019. године

Датум закључења уговора:

22.08.2019. године

Основни подаци о добављачу:
„Building Maintenance“ DOO, ул. Косте Главинића бр. 2, 11000 Београд, ПИБ 107036618, МБ 20729422
(носилац посла),
ОЗБ „Скадарлија“ ДОО, ул. Македонска бр. 22/3, 11000 Београд, ПИБ 102248497, МБ 17143069 (члан
групе).
Понуда број Т7/19 од 29.07.2019. године.
Уговор о заједничком наступању од 25.07.2019. године.

Период важења уговора:

Уговор се закључује на износ до процењене вредности јавне набавке и
примењује се најдуже 12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора,
односно до утрошка финансијских средстава.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

