
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:
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	Text20: ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА Члан 10.            Уколико се током извођења уговорених радова појаве мањкови радова или појави потреба за извођењем вишкова радова, Наручилац и Извођач  уговарају примену  Посебних узанси о грађењу („Сл.лист СФРЈ“ бр.18/77).             Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.            Извођач је обавезан да достави Наручиоцу, преко стручног надзора, писани захтев за одобрењем вишкова,односно мањкова радова. Писани захтев треба да садржи преглед вишкова и мањкова радова, са количинама и уговореним јединичним ценама.              Надзорни орган је у обавези да провери основаност захтева, и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року до 5  дана од дана пријема захтева.              Уколико Наручилац усвоји мањкове радова, односно уколико у складу са расположивим финансијским средствима усвоји вишкове радова, Наручилац ће  са Извођачем закључити анекс овог уговора, а након доношења Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115 ЗЈН.              Наручилац задржава право да, уколико не расолаже потребним финансијским средсвима непоходних за извршење вишкова радова , не закључи анекс овог уговора.            Вишкови радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова. Вишкови радова представљају изведене радове, те се не могу сматрати  непредвиђеним  радовима.           Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине радова.            Јединичнe ценe из понуде важе и за вишкове,односно мањкове радова, ако не прелазe  10% од уговорених количина радова.
	Text18: Извођача радова  група понуђача:2.1. ЈКП БЕЛОСАВАЦ  Жагубица, ул. Хомољска бр.62, Жагубица,ПИБ: 101378719,    Матични број: 07221061, Број рачуна: 205-4928-48  2.2 . Марко Мишковић ПР УСЛУЖНА РАДЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА М-ГРАДЊА-М-КРЕПОЉИН, ул. Крепољин бб. ПИБ: 1091686141 Матични број: 63980382Овлашћени представник групе понуђача је : ЈКП БЕЛОСАВАЦ  Жагубица, ул. Хомољска бр.62, Жагубица је  Срђан Којадиновић по Споразуму бр.1248/3, од 14.11.2017. године,  закључен између чланова групе понуђача 
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