ЈКП за изградњу и обављање превоза путника метроом
и развој градске железнице у Београду
„Београдски метро и воз“ Београд

Назив и адреса Наручиоца: ЈКП „Београдски мето и воз“, Светозара Марковића 38-40, Београд
Врста Наручиоца: Јавно комунално предузеће, локална самоуправа
Интернет страница Наручиоца: www.bgmetro.rs
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, број јавне набавке: ЈН 09/19
Опис предмета набавке: Израда гетехничког елабората за ЈКП „Београдски метро и воз“; Назив
из општег речника набавке: студије изводљивости, саветодавне услуге, анализе,
Ознака из општег речника набавке: 71241000
Процењена вредност јавне набавке: 100.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Уговорена вредност јавне набавке: 74.225.709,00 динара без ПДВ, односно 89.070.850,80
динара са ПДВ -ом
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 3
Највиша и најнижа понуђена цена без ПДВ: 86.935.100,00 динара и 74.225.709,00 динара
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 86.935.100,00 динара без ПДВ
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 74.225.709,00 динара без ПДВ
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.03.2020
Датум закључења уговора: 13.04.2020
Основни подаци о добављачу: Група понуђача: Геопут доо Београд, Томе Росандића 2, 11000
Београд и Институт за рударство и металургију Бор, Зелени булевар 35, Бор
Период важења уговора: до испуњења свих уговорних обавеза
Околности које представљају основ за измену уговора:

кашњење проузроковано

неиспуњењем уговорних обавеза Наручиоца, прекид рада изазван актом надлежног органа , за које
није одговороан Извршилац, неодлучивање надлежног органа у прописаном року, а да разлози за
то нису на страни Извршиоца, ако Техничка контрола Елабората о инжењерскогеолошкимгеотехничким условима изградње не буде извршена у року који је уговорен, а да разлози за то нису
на страни Извршиоца.
Лице за контакт: Љепосавка Видовић, Е- mail: nabavke@bgmetro.rs

ПИБ: 111091167
МБ: 21424650

ЈКП „Београдски метро и воз“
Светозара Марковића 38-40, 11000 Београд
www.bgmetro.rs

е-пошта: office@bgmetro.rs
Телефон: +381 11 4250 500

