ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Градска управа града Шапца

Адреса наручиоца:

15000 Шабац, Ул. Господар Јевремова бр. 6

Интернет страница наручиоца:

www.sabac.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:
Уређење и изградња пешачких и бициклистичких стаза, паркинг простора и урбаног мобилијара у насељу „Бенска бара“ у Шапцу
Рок извођења радова: 120 радних дана од дана увођења извођача у посао.
Гарантни рок за изведене радове је пет година.
Ознака из општег речника:
45000000 - Грађевински радови
Обим радова:
Предвиђена је изградња пешачких, бициклистичких и тактилних стаза од бехатон плоча, реконструкција саобраћајнице и паркинг
простора,. Предвиђена је реконструкција уличне расвете и постављање нових стубова и светиљки.. Формирање нових зелених
површина и дрвореда, као и изградња дечијег игралишта и урбаног мобилијара.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

74.249.214,50

1

Број примљених понуда:

- Највиша

74.249.214,50

- Најнижа

74.249.214,50

- Највиша

74.249.214,50

- Најнижа

74.249.214,50

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.09.2019.

Датум закључења уговора:

30.09.2019.

Основни подаци о добављачу:
Носилац посла «Савремена градња» д.о.о. Мишар са седиштем у Мишару
ул. Маршала Тита бр. бб, ПИБ 107706894
кога заступа Иво Галић

Период важења уговора:

5 година

Околности које представљају основ за измену 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. 2712-01/1 од 16.09.2019. године за које се утврди постојање вишка
радова до 10% остају фиксне и непроменљиве и извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Коначна вредност радова утврђена по завршетку објекта, биће дефинисана Анексом уговора.
Измена уговора се може вршити и ако Извођач захтева продужење рока за извођење радова у складу са чланом 42. Посебних узанси о грађењу.

Остале информације:
-

