ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈУП “Истраживање и развој” д.о.о. Београд, Немањина 22 – 26, Београд
заједно са
Град Београд, Градска управа Града Београда - Агенција за инвестиције и становање, Трг Николе
Пашића 6, Београд

Адреса наручиоца:

Трг Николе Пашића 6
11000 Београд
Србија

Интернет страница наручиоца:

www.piu.rs

Врста наручиоца:

Остало

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:
У споразуму о имплементацији Програма о стамбеном збрињавању у Србији, изградња вишестамбених објеката
предвиђена је као један од модалитета (А1: Вишестамбени објекти) који ће бити спроведен у више имплементационих
фаза. Поменути модалитет стамбеног збрињавања дефинисан је као укупно збрињавање у објектима на новим
локацијама и односи се на избеглице које се желе интегрисати у локалне заједнице као корисници.
Обим овог пројекта подразумева изградњу стамбеног комплекса К1 социјалног и приступног становања групације II у
насељу Овча, Београд, на катастарској парцели 3672/3 КО Овча . Групацију чине четири објекта укупне бруто површине
по СРПС-у од 19.781,78 м2 спратности Су+П+4 и то; стамбени објекат 2а укупне бруто површине по СРПС-у 7.220,95 м2,
стамбени објекат 2б укупне бруто површине по СРПС-у 2.831,14 м2, стамбени објекат 2ц укупне бруто површине по
СРПС-у 3.123,35м2 и стамбени објекат 2д укупне бруто површине по СРПС-у 6.606,34м2 као и партерно уређење и
опремање комплекса.
45211100 - Радови на изградњи зграда

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

6.765.193,79 евра

4

Број примљених понуда:

- Највиша

7.025.556,99 евра

- Најнижа

6.256.814,52 евра

- Највиша

6.764.975,48 евра

- Најнижа

6.764.975,48 евра

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.06.2016.

Датум закључења уговора:

13.07.2016.

Основни подаци о добављачу:
"Златибор-градња Београд" а.д., Пожешка 104а, Београд
ПИБ: 102004512
Матични број: 17168843

Период важења уговора:

420 дана

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уколико дође до потребе за додатним радовима, такви радови ће се уговарати кроз
спровођење поступка набавке од стране Наручиоца, након кога се закључује уговор о
додатним радовима. За све остале измене уговора које не доводе до измене цене, закључује
се анекс уговора.
Остале информације:
Уговор о извођењу радова реализује се у оквиру Заједничког регионалног програма о трајним решењима за избеглице
и расељена лица (Regional Housing Programme – RHP/Програм стамбеног збрињавања у Републици Србији)
Финансирање: Оквирни споразум о Регионалном програму стамбеног збрињавања закључен између Банке за развој
савета Европе и Републике Србије од 25. октобра 2013. године и Уговор о донацији закључен између Банке за развој
савета Европе и Републике Србије у вези са реализацијом трећег потпројекта Регионалног програма стамбеног
збрињавања од 09.09.2014. године.

