04 број 349-20/16
Београд, 05.12.2016. године
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у
складу са Прилогом 3И Закона, Музеј историје Југославије-установа културе од националног значаја,
Београд, Ботићева 6, објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
Закључен је уговор о јавној набавци у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова на
санацији светлосних извора плафонског осветљења хола и изложбене сале у објекту Музеја 25. мај
у Београду, ул. Ботићева број 6, ознака из ОРН: 45300000-Радови на грађевинским инсталацијама.
Јавна набавка је обликована по партијама.
Процењена вредност јавне набавке за партију 1 износи: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а.
Процењена вредност јавне набавке за партију 2 износи: 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Укупна процењена вредност јавне набавке износи: 3.500.000,00 динара без ПДВ-а.
Уговорена вредност за партију 1 износи:

1.733.400,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора

Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда

три

Највиша понуђена цена
2.982.000,00 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда
2.385.500,00 динара без ПДВ-а
Део или вредност уговора који ће се извршити преко
подизвођача

Најнижа понуђена цена
1.733.400,00 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда
1.733.400,00 динара без ПДВ-а
Нема подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора

18.11. 2016.године

Датум закључења уговора

01.12.2016.године.године05.2014.2

Основни подаци о добављачу

„СВЕТЛОСТ ТЕАТАР“ д.о.о. Београд, Милована Шарановића
број 11, ПИБ:100004149, матични број 17075721, број
рачуна: 275-0000220021734-52

Период важења уговора

До испуњења уговорних обавеза

Околности које представљају основ за измену уговора

Цене радова које су предмет овог уговора непроменљиве
су у периоду важности овог уговора без обзира на време
извршења и друге околности које утичу на формирање
цена предметних радова

За партију 2 нису испуњени услови за доделу уговора.
Комисија у поступку јавне набавке ЈНМВ број 04/2016

Музеј историје Југославије – Установа културе од националног значаја,
Ботићева 6, 11000 Београд, Србија, www.mij.rs
тел: (011) 3671485, факс: (011) 2660170, email: info@mij.rs
Матични број: 17156390, ПИБ: 100287514

