ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Градска управа града Бора

Адреса наручиоца:

ул. Моше Пијаде бр. 3,Бор

Интернет страница наручиоца:

www.opstinabor.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:

набавка радова - Текуће одржавање фасаде објекта Техничке школе Бор - ЈН ОУ 60 Р /2018 – у свему према тахничкој спецификацији предметне набавке.
- Ознака и назив из Општег речника набавке(ОРН) - 45443000 - Фасадни радови

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најниже понуђена цена

Укупна цена радова износи 5.943.000,00 динара без
урачунатог пореза на додату вредност и 7.131.600,00
динара са урачунатим порезом на додату вредност.
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Број примљених понуда:

- Највиша

5.943.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност и
7.131.600,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност.

- Најнижа

4.327.723,00 динара без пдв-а и 5.193.267,60
динара са пдв- ом

- Највиша

5.943.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност и
7.131.600,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност.

- Најнижа

4.327.723,00 динара без пдв-а и 5.193.267,60
динара са пдв- ом

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: Број: 404-625/2018-III-01
Датум, 30.08.2018.године
Датум закључења уговора:

Број: 404-673/2018-III-01
Датум, 17.09.2018.године

Основни подаци о добављачу:
Извођача радова:
2.1. ELBOR DOO BOR, др.Бобија 44/Л 4, Бор - носилац посла, ПИБ: 106310910, Матични број: 20575565
2.2.COLOR TIM 030 MFR, Тимочке буне 21/3, Бор,ПИБ: 108172748, Матични број: 63267457;
2.3.JEVTOVIC DOO BOR, Ј.Дучића 9/24, Бор, ПИБ:103181292, Матични број: 17532006;
по основу Споразума Групе понуђача зав.бр. код носиоца посла: 01/18 од 25.08.2018.год

Период важења уговора:

уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица
обе уговорене стране и закључује се до коначног извршења уговорних
обавеза обе уговорне стране

Околности које представљају основ за измену уговора:
1. Извођач радова ће имати право на продужетак рока извођења радова:
- због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова,
- у случају више силе и објективних околности чије се наступање не може предвидети.
2. Уколико Наручилац усвоји мањкове радова, односно уколико у складу са расположивим финансијским
средствима усвоји вишкове радова, Наручилац ће са Извођачем закључити анекс уговора, а након доношења
Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115 ЗЈН.

Остале информације:
Наручиоц је у складу са чланом 108.ЗЈН и Одлуке о додели уговора бр. 404-625/2018-III-01 од 30.08.2018. год. изабрао
Групу понуђача: METALKA DOO BOR , Пензионерска 3, Бор и GPD BANKOVIC DOO SURDULICA , Јадранска 16, Сурдулица,
али је исти одустао од закључења уговора за предметну јавну набавку Обавештењем бр. III-03-646 од 10.09.2018.год. ,
те је уговор у складу са чланом 113.став 3. ЗЈН-а додељен првом следећем најповољнијем понуђачу - Група Понуђача:
2.1. ELBOR DOO BOR, др.Бобија 44/Л 4, Бор
2.2.COLOR TIM 030 MFR, Тимочке буне 21/3, Бор
2.3.JEVTOVIC DOO BOR, Ј.Дучића 9/24, Бор

