ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив Пројекта и реф. бр.: Програм модернизације контроле летења – SUSAN Програм,
FIN° 88.008 (Serapis No 2017-0436)
Назив компоненте Пројекта:

Набавка радова на изградњи анекса зграде ЦКЛ Београд са
торњем АКЛ Београд - SUS-ANEKS CKL-2018

Датум објављивања јавног позива:

2019/S 074-174272 од 15. априла 2019. године,
објављен Међународни позив за подношење понуде
у ''Службеном гласнику Европске уније''

Датум објављивања обавештења о набавци: 2018/S 192-433094 од 5. октобра 2018. год.
Назив и адреса Наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд
Трг Николе Пашића бр. 10
11000 Београд
Република Србија
www.smatsa.rs
Тел: +381 11 3218 123
Факс: +381 11 324 0456
e-mail: rg.susantwr@smatsa.rs

Финансирање од стране ЕИБ:

Наручилац је закључио уговор о кредиту са Европском
инвестиционом банком, за финансирање предметне
компоненте Пројекта

Врста поступка набавке:

Отворени поступак

Опис предмета набавке:

Радови на изградњи Анекса зграде Центра контроле летења
(ЦКЛ) Београд, спретности По+П+3, који својим габаритом и
обликовним приступом подсећа на административни део
постојећег објекта ЦКЛ Београд. Нови торањ Аеродромске
контроле летења (АКЛ) Београд предвиђен је непосредно уз
Анекс ЦКЛ Београд, спратности По+П+16. Његова висина
износиће око 75 m у односу на терен, а површина куполе
торња износиће око 100m2. Укупна БРГП подземних и
надземних етажа Анекса зграде ЦКЛ Београд са торњем АКЛ
Београд износиће око 7500 m2 (укључујући подземне нивое).

Назив и ознака из Општег речника јавних набавки:
45000000 – Грађевински радови
Уговорена вредност:

17.443.869,57 ЕУР

Критеријум за доделу уговора:
Број примљених понуда:

Најнижа понуђена цена

2 (две)

Опсег цена (најнижа/највиша): Мин. 17.443.869,57 ЕУР / Макс. 21.230.225,44 ЕУР
Опсег цена (најнижа/највиша) код прихватљивих понуда:
Мин. 17.443.869,57 ЕУР / Макс. 21.230.225,44 ЕУР
Одлука о додели уговора: OU/NO-684/4 од 22. новембра 2019. године

Датум закључења уговора:

24. децембар 2019. године

Назив и адреса најповољнијег понуђача:
Група понуђача:
ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. BEOGRAD, Булевар Михаила Пупина 12,
Београд-Нови Београд, матични број: 07073151, ПИБ: 100001450 (Носилац посла),
- ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD, Булевар Михаила Пупина 12, БеоградНови Београд, матични број: 07073186, ПИБ: 100001492, и
- EMPEX DOO BEOGRAD, Драгице Кончар 37, Београд-Вождовац, матични број:
20014792, ПИБ: 103812117.
На извршењу предметног уговора (на извођењу земљаних радова и саобраћајница) ће
се ангажовати подизвођач ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA AD BEOGRAD, Булевар
Михаила Пупина 12 Нови Београд, Србија, матични број: 07073160, ПИБ: 100001484.
-

Очекивани период трајања уговора: трећи квартал 2021. године
Измене током трајања уговора: Након закључења уговора, измене елемената уговора су
могуће у следећим случајевима:
1. повећање вредности уговора максимално до 10% услед повећаног обима изведених
радова, а у зависности од расположивих средстава по Уговору о кредиту;
2. продужење уговореног рока за извођење радова:
 када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза, за онолико дана колико
су трајале сметње настале доцњом Наручиоца, и/или
 због наступања Више силе, односно промењених околности и/или ванредних
догађаја, који се нису могли предвидети у моменту закључења уговора, и/или
 због изузетно лоших климатских услова који су неуобичајени за годишње доба у
којем се радови изводе;
 када се предметни радови не могу квалитетно изводити при датим климатским
условима.

