ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије”

Адреса наручиоца:

Мике Петровића Аласа 12-14

Интернет страница наручиоца:

www.nuklearniobjekti.rs

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

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:

Услуга – ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА
ОРН :79710000 - Обезбеђење

Уговорена вредност:

8.500.000,00

Критеријум за доделу уговора:
Економски најповољнија понУДА:
1. Понуђена цена
Елемент критеријума „Понуђена цена“ израчунава се по следећој формули
Најповољнија(минимална) понуђена цена x 80 бодова
Понуђена цена (оцењивана цена)
2. Висина осигуране суме из полисе осигурања по једном штетном догађају за неограничен број штетних догађаја максимално пондера 20,
ПО цена
x 20 бодова
ПО мах цена
Понуђач који достави полису са највећом осигураном сумом по једном штетном догађају за неограничен број штетних догађаја добија
максималан број пондера. Број пондера осталих понуђача (Б) се израчунава по формули:
ПО цена- Лимит покрића по једном штетном догађају за неограничен број штетних догађаја
ПО мах цена - Највећи лимит покрића по једном штетном догађају за неограничен број штетних догађаја:

1

Број примљених понуда:

- Највиша

336,00 ДИНАР ЦЕНА РАДНОГ САТА

- Најнижа

336,00 ДИНАР ЦЕНА РАДНОГ САТА

- Највиша

336,00 ДИНАР ЦЕНА РАДНОГ САТА

- Најнижа

336,00 ДИНАР ЦЕНА РАДНОГ САТА

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

НЕ

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.6.2019.

Датум закључења уговора:

5.7.2019.

Основни подаци о добављачу:
Заштита Сигурност доо, Савска 15, 11000 Београд
ПИБ: 104629489
МАТИЧНИ БРОЈ: 20203706

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
Уговор се закључује на годину дана. Трајање уговора се може, у случају ванредних околности на које Наручилац није могао да утиче, продужити до утрошка финансијских средстава предвиђених за ове услуге.
Уговор престаје да важи у периоду краћем од једне године и у следећим случајевима:
- једностраним раскидом једне од уговорних страна у случају неизвршавања уговорних обавеза, са отказним роком од 15 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду;
- једностраним раскидом Наручиоца услуга у случају грубог кршења уговорних обавеза од стране Понуђача услуга, несавесног и немарног вршења послова од стране непосредних извршилаца на пословима обезбеђења
објеката, са отказним роком од 7 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду;
- једностраним раскидом од стране Наручиоца услуга у случају престанка потребе за даљим вршењем услуга од стране Понуђача услуга, са отказним роком од 30 дана од дана достављања писменог обавештења о
једностраном раскиду, без права Понуђача услуга да потражује накнаду штете или било какве друге трошкове у вези закључења овог уговора од Наручиоца услуга
- у другим случајевима предвиђеним Законом и овим Уговором.
У случају једностраног раскида Уговора уговорна страна која је скривила раскид је у обавези да другој уговорној страни накнади штету у складу са општим правилима о одговорности за накнаду штете, а у случају да је
раскид Уговора скривио Понуђач услуга, Наручилац услуга има право да према пословној банци Понуђача услуга активира и наплати меницу за добро извршење посла као и право на накнаду штете до пуног износа.

Остале информације:
Наручилац је донео одлуку о додели уговора 25.6.2018. године по којој је изабрана
НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача Заштита Сигурност доо, Савска 15, 11000 Београд. бр.рој
понуде 391/2019 од 31.5.2019. год.
ПИБ: 104629489
МАТИЧНИ БРОЈ: 20203706

