На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Град Београд
Градска управа Града Београда
Секретаријат за јавни превоз
oбjављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке услуге: ,,Израда техничко технолошке анализе трамвајског подсистема и
предлог мера за повећање ефикасности и учешћа у редовној расподели“, бр. 18/19
1) Назив адреса и интернет страна наручиоца: Град Београд, Градска управа, Секретаријат за јавни
превоз, 27.марта 43-45, 11000 Београд, www.bgprevoz.rs и www.beograd.gov.rs.
2) Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе.
3) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: услуга – „Израда техничко
технолошке анализе трамвајског подсистема и предлог мера за повећање ефикасности и учешћа у
редовној расподели“; ОРН: 71241000 – 9 студије изводљивости, саветодавне услуге, анализе.
4) Уговорена вредност: 20.150.000,00 динара без ПДВ-a.
5) Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“.
6) Број примљених понуда: 1 (једна).
7) Највиша и најнижа понуђена цена:
20.150.000,00 динара без ПДВ-a.
8) Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 20.150.000,00 динара без ПДВ-a.
9) Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
10) Датум доношења Одлуке о додели уговора: 14.02.2020. године.
11) Датум закључења уговора: 12.03.2020. године.
12) Основни подаци о добављачу:
Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд, ПИБ 100376470, мат. број
07032587.
13) Период важења уговора: Рок за коначно извршење услуге је 280 дана од дана закључења уговора.
14) Околности које представљају основ за измену уговора: Рок за извршење предметне услуге се
може продужити уз писану сагласност наручиоца у следећим случајевима: Због кашњења
проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза Наручиоца као и осталих учесника на послу, које
ангажује Наручилац. Због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран
Извршилац. Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране, након доношења одлуке о измени
уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, о томе сачине анекс уговора.

