ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Општинска управа Бор

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:

Радови на инвестиционом одржавању санитарних просторија у ОШ „3.октобар“Бор- ЈН
ОУ 3-Р /2016
Ознака и назив из Општег речника набавке(ОРН): 45330000 водоинсталатерски и
санитарни радови
Редни број јавне набавке: ЈН ОУ 3-Р /2016

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најниже понуђена цена

3.965.790,00 динара без урачунатог пдв-a и 4.758.948,00
динара са урачунатим пдв-ом

4 благовремене, 1 неблаговремена

Број примљених понуда:

- Највиша

5.561.350,00 динара без пдв-а

- Најнижа

3.965.790,00 динара без пдв-а

- Највиша

3.965.790,00 динара без пдв-а

- Најнижа

3.965.790,00 динара без пдв-а

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 - 249/ III-01-2016
Датум, 14.07.2016.год.
Датум закључења уговора:

бр.404-266/2016-III-01
од 25.07.2016. године

Основни подаци о добављачу:
КЕРАМИКА Бор ДОО, ул.Љубе Јовановића бр.12, Бор,
ПИБ: 100570058, Матични број: 07673051

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 за завршетак радова у случају више силе и објективних околности чије се наступање не може предвидети.Извођач
радова може поднети писани, детаљно образложени захтев за продужење рока за завршетак радова, најкасније до истека рока за извођење радова.Надзорни орган је дужан
да у року од 3 дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и писани закључак достави Наручиоцу.Наручилац ће, на основу закључка надзорног органа,
продужење рока утврдити доношењем Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115 ЗЈН, и са Извођачем закључити анекс уговора
2. 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 уговора , а након доношења Одлуке о измени уговора у
складу са чланом 115 ЗЈН.

Остале информације:
/

