765

13.04.

20.

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
Југословенско драмско позориште
Ул. Краља Милана бр. 50, Београд
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку за јавну набавку број У-03/20, услуге –
Услуге ФТО И ППЗ

1.

Назив наручиоца

Југословенско драмско позориште

2.

Адреса наручиоца

Ул. Краља Милана бр. 50, Београд

3.

Интернет страница наручиоца

4.

Врста наручиоца

5.

Опис предмета јавне набавке

Услуге – Услуге ФТО и ППЗ, ОРН: 79710000-4, услуге обезбеђења,
75251110-4-услуге спречавања пожара

6.

Уговорена вредност

У складу са Конкурсном документацијом уговор је закључен на
процењену вредност јавне набавке која износи: 7.333.333,33 динара
без ПДВ-а, односно 8.800.000,00 динара са ПДВ-ом

7.

Критеријум за доделу уговора

-Укупна цена услуга са свим зависним трошковима без ПДВ-а – 60
пондера,
-Висина осигуране суме-лимит покрића по једном штетном догађају
за неограничени број штетних догађаја – 30 пондера,
-Рок почетка пружања услуга – 10 пондера.

8.

Број примљених понуда

9.

Највиша и најнижа понуђена цена

7.152.600,00 динара без ПДВ-а,
односно 8.583.120,00 динара са ПДВ-ом

10.

Највиша и најнижа понуђена цена
код прихватљивих понуда

7.152.600,00 динара без ПДВ-а,
односно 8.583.120,00 динара са ПДВ-ом

11.

Део или вредност уговора који ће се
извршити преко подизвођача

Понуђач није ангажовао подизвођача

12.

Датум доношења
Одлуке о додели уговора

13. Датум закључења уговора

www.jdp.rs
Установа културе

1 (једна)

06.04.2020. године

07.04.2020. године

14. Основни подаци о добављачу

„G4S SECURE SOLUTIONS“ d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића бр. 32, Београд, МБ: 06043429, ПИБ: 100372941

15. Период важења уговора

Уговор је закључен са периодом важења од највише годину дана од
закључења

Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама,
након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке
Околности које представљају основ
16.
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може
за измену уговора
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно
закљученог уговора.
17. Контакт

јavnenabavke@jdp.rs

