ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Завод за биоциде и медицинску екологију

Адреса наручиоца:

11030 Београд, Требевићка бр. 16

Интернет страница наручиоца:

www.biocidi.org.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста предмета:

Радови

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:
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке је извођење радова на санацији мокрих чворова и подова у објекту Завода за биоциде и медицинску екологију
Радови се изводе у пословном објекту А у оквиру комплекса Завода за биоциде и медицинску екологију, на к.п. 13122/1 КО Чукарица и то санација два мокра чвора.
У оквиру постојећих тоалета неопходна је реконструкција у потпуности јер постојеће стање не задовољава основни ниво хитијене и функционалности.
Скидају се све постојеће плочице, разбија цементна кошуљица и обија малтер на деловима где је оштећен. Прозори се манјају петокоморним ПВЦ прозовима (2 комада). Парапет се
са унутрашње стране обрађује прозорском клупицом од ПВЦ-а, а споља алуминијумском белом окапницом. Постојећа врата се демонтирају и постављају нова (4 комада). Крило
врата је од фурнираног медијапана, а испуна од картнонског саћа. Врата морају бити снабдевена свим потребним оковом и бравом са три кључа. Врата постављати после
подополагачких и молерских радова. Димензије врата проверити на лицу места. Скидају се радијатори ради чишћења, фарбања и измештања за 50цм у одговарајућу страну због
формирања клупице за лавабо. Демонтира се постојећа расвета, ради се нови развод електроинсталација у складу са цртежима и поставља нова расвета по избору инвеститора.
Разводи се нова инсталација водовода и канализације. Излива се нова цементна кошуљица са хидроизолацијом типа Сика ластик 152 или „одговарајуће“, која се подиже уз зидове
30цм, а око лавабоа на висину од 160цм. Хидроизолација се изводи у два слоја.
Постојећа канализациона вертикала у тоалету два се одблаже дупло влагоотпорним гисп картонским плочама Д=12,5мм на одговарајућој алуминијумској подконструкцији.
Лавабои су надградни, висине 10-14цм и постављају се на плочу формирану од подконструкције алиминијумских „гипс“ профила преко којих се ставља WEDI плоча дебљине 2цм, а
завршна обрада је керамика мајолица мела 10/30цм или „одговарајуће“. Висина зидне керамике по тоалетима варира. Зидну керамику постављати у свему према цртежима. На свим
ћошковима где је керамика постављати одговарајућу алуминијумску керамичку лајсну, док се на клупици где се поставља лавабо сви ћошкови герују. Изнад зидне керамике зид се
глетује и фарба у полудисперзивну белу боју РАЛ 9010. Плафони се такође глетују и фарбају у полудисперзивну белу бојуу РАЛ 9010.
Назив и ознака из општег речника набавке: санитарни радови, ОРН 45232460

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

498.225,50

две

Број примљених понуда:

- Највиша

499.499,95

- Најнижа

498.225,50

- Највиша

499.499,95

- Најнижа

498.225,50

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.11.2016. ГОДИНЕ

Датум закључења уговора:

14.11.2016. ГОДИНЕ

Основни подаци о добављачу:
SZTR Aqua callore, Крагујевац, Змаја од Ноћаја бр. 4
ПИБ:104038751, Матични број: 57110864

Период важења уговора:

до коначног завршетка радова

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

