ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈП Дирекција за изградњу општине Жабари

Адреса наручиоца:

Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

Интернет страница наручиоца:

нема

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:

„Грађевински радови на адаптацији и санацији школског објекта основне школе "Дуде
Јовић" издвојено одељење Брзоходе, општина Жабари“ број ЈН 05-ОШБ/2016,
Ознака из општег речника набавке:
45260000 – Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови,
45421000 – Столарски радови и уградња столарије,
45443000 – Фасадни радови.

Уговорена вредност:

7.916.070,33 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

7.916.070,33 динара без ПДВ-а

- Најнижа

7.916.070,33 динара без ПДВ-а

- Највиша

7.916.070,33 динара без ПДВ-а

- Најнижа

7.916.070,33 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: 25.11.2016. године

Датум закључења уговора:

29.11.2016. године (датум Наручиоца)
29.11.2016. године (датум Извршиоца)

Основни подаци о добављачу:
МАРИНКО ДОО СВИЛАЈНАЦ, Светог Саве бб, Свилајнац, (носилац посла – овлашћени члан),
ПИБ 101470969, Матични број 06441807 који је поднео заједничку понуду са чланом групе
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ RUKI COOP DOO СЛАДАЈА, ДЕСПОТОВАЦ, с.
Сладаја, 35215 Стењевац (члан групе), ПИБ 103229839, Матични број 17534882

Период важења уговора:

Од дана увођења у посао 90 календарских дана

Околности које представљају основ за измену уговора:
Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка
јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности
које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен
у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог
уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено
ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

Остале информације:
Чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту
права закључити уговор о јавној набавци, ако је поднета само једна понуда

