ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца: Општинска управа општине Жабари
Адреса наручиоца: ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари
Интернет страница наручиоца: www,zabari.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
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 oсновне школе „Дуде Јовић“ Жабари,
истурено одељење у Кочетину“ број ЈН 7/2018.
Ознака из општег речника набавке:
45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;
45262700 – адаптација зграда;
45420000 – радови на уградњи столарије;
45454000 – радови на реконструкцији;
45350000 – машинске инсталације;
45310000 - радови на увођењу електричне инсталације.
Позиција у Плану ЈН: 1.3.1.
Уговорена вредност: 9.266.030,13 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда: 4
Понуђена цена:
- Највиша: 11.833.642,69 динара без ПДВ-а
- Најнижа: 9.266.030,13 динара без ПДВ-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша: 9.266.030,13 динара без ПДВ-а
- Најнижа: 9.266.030,13 динара без ПДВ-а
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:/
Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.04.2018. године
Датум закључења уговора: 03.05.2018. године (датум Наручиоца)
03.05.2018. године (датум Извођача радова)
Основни подаци о добављачу: ГРУПА ПОНУЂАЧА:
1.МАРИНКО ДОО СВИЛАЈНАЦ, Светог Савет бб, Свилајнац,
2. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ RUKI COOP DOO СЛАДАЈА,
ДЕСПОТОВАЦ, с. Сладаја
Период важења уговора: 90 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао извођача
радова
Околности које представљају основ за измену уговора:
Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци 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: /

