ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац

Адреса наручиоца:

15000 Шабац, Ул. Кнеза Милоша бр. 1

Интернет страница наручиоца:

www.gradjevinskosabac.co.rs

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:

Извођење грађевинских радова на спратном делу објекта Дома културе у Шеварицама – II
фаза
45400000 - Завршни грађевински радови
На спратном делу објекта Дома културе у Шеварицама, чија је основа димензија 28 * 15,5 м,
потребно је урадити, уградњу унутрашње столарије, груби развод електроинсталација, воде
и канализације и малтерисање унутрашњих зидова.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум је најнижа цена.

639.510,00 динара

3

Број примљених понуда:

- Највиша

676.240,00

- Најнижа

639.510,00

- Највиша

676.240,00

- Најнижа

639.510,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.11.2015.

Датум закључења уговора:

22.12.2015.

Основни подаци о добављачу:
GP“Duga-Group“ d.o.o. из Шапца ,
Ул. Масарикова бр. 26
ПИБ 106575578,
матични број 20634880

Период важења уговора:

24 месеца

Околности које представљају основ за измену уговора:
Уговарачи су сагласни да се након закључења уговора, без спровођења поступка јавна набавке може повећати обим предмета набавке, с
тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом
радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести вишак радова.
Јединичне цене за све позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. 3089/3 од 30.11.2015. године, за које се утврди постојање вишка
радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Остале информације:
-

