ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Културни центар Београда

Адреса наручиоца:

Кнез Михаилова бр. 6, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.kcb.org.rs

Врста наручиоца:

Култура

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:

Физичко обезбеђење и противпожарна заштита;
Назив и ознака из општег речника набавке: 79710000 - услуге обезбеђења;
Број јавне набавке 1.2.5/2018;

Уговорена вредност:

1.962.624,00 динара без ПДВ-а;
2.355.148,80 динара са ПДВ-ом;

Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за избор најповољније понуде je економски најповољнија понуда са елементима:
1. Понуђена цена...........................................................................................80 пондера
2. Укупан износ суме осигурања од професионалне одговорности ........20 пондера
Укупно: ....................................................................................................... 100 пондера
1. Најнижа укупна цена (НЦ)....................................................80 пондера
За остале понуђене вредности број пондера се рачуна према формули:
Број пондера (БП) = (НЦ / понуђена укупна цена )× макс. бр. пондера (80)
2. Максимални износ суме осигурања од професионалне oдговорности по штетном догађају (полиса мора важити за неограничени
број штетних догађаја) (МИСО) ............ .................................20 пондера
За остале понуђене полисе осигурања број пондера се рачуна према формули:
Број пондера (БП) =(разматран износ суме осигурања по штетном догађају / (МИСО) × макс. бр. пондера (20)
Понуђач је у обавези да приложи копију важеће полисе осигурања, са израженом сумом осигурања по штетном догађају која важи
за неограничени број штетних догађаја. У случају заједничке понуде, рачунаће се кумулативни (укупни) износ полиса осигурањa по
штетном догађају.
Коначна оцена понуде добија се сабирањем остварених пондера по свим критеријумима (бодовање се врши заокруживањем на
две децимале).
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Број примљених понуда:

- Највиша

2.261.760,00 динара

- Најнижа

1.962.624,00 динара

- Највиша

1.780.224,00 динара

- Најнижа

1.962.624,00 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.11.2018. године;

Датум закључења уговора:

27.11.2018. године;

Основни подаци о добављачу:
ДОБЕРГАРД д.о.о., Школски трг бр. 5, Београд, ПИБ: 103509048, Матични број: 17569775, као
носилац посла, који је поднео заједничку понуду са ДОБЕРГАРД ПЛУС д.о.о., Школски трг бр.
5, Београд, ПИБ: 107533181, Матични број: 20821612, као чланом групе понуђача;

Период важења уговора:

304 дана;

Околности које представљају основ за измену уговора:

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона, након закључења уговора, без претходног
спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност
уговора може повећати максимално до 5 % првобитно закљученог уговора;
Остале информације:
/

