ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Адреса наручиоца:

Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

Интернет страница наручиоца:

www.zabari.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:

„Реконструкција фекалног колектора у ул. 9. септембра, Смедеревска и део улице Кнеза
Милоша у Жабарима - II фаза“, број ЈН /2017.
Ознака из општег речника набавке: 45000000 – Грађевински радови.

Уговорена вредност:

1.091.255,76 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
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Број примљених понуда:

- Највиша

1.319.683,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

1.091.255,76 динара без ПДВ-а

- Највиша

1.319.683,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

1.091.255,76 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.06.2017. године

Датум закључења уговора:

03.07.2017. године (датум Наручиоца)
28.06.2017. године (датум Извршиоца)

Основни подаци о добављачу:
ГРУПA ПОНУЂАЧА Овлашћени члан групе: ЈКП „Белосавац“, ул. Хомољска 62, 12320
Жагубица, Матични број: 07221061, ПИБ: 101378719 и члан групе Марко Мишковић пр.
Услужна радња за извођење земљаних радова М-Градња-М, Крепољин, ул. Крепољин бб,
12316 Крепољин, Матични број: 63980382, ПИБ: 109168641

Период важења уговора:

30 календарских дана од дана увођења Извођача
у посао

Околности које представљају основ за измену уговора:
У складу са чланом 115. ЗЈН наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке с тим да се вредност уговора може повећати
максимално 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања
уговора не може да буде већа од вредности из члана 39.став 1. Закона.
Лимити из претходног става не односе се на вишкове радова, уколико се исти уговоре.

Остале информације:
/

