ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ГРАД ВРШАЦ

Адреса наручиоца:

ТРГ ПОБЕДЕ 1

Интернет страница наручиоца:

www.vrsac.com

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:

Извођење радова на изградњи канализације употребљених отпадних вода у насељеном
месту Павлиш
ОРН 45000000 - опште грађевински радови

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

252.980.258,70 без ПДВ

1

Број примљених понуда:

- Највиша

252.980.258,70

- Најнижа

252.980.258,70

- Највиша

252.980.258,70

- Најнижа

252.980.258,70

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.07.2019.

Датум закључења уговора:

19.07.2019.

Основни подаци о добављачу:
GP „ FINNET-INŽENJERING“ Д.О.О ПАНЧЕВО, Панчево, Спољностарчевачка 101, Матични број 08345830, ПИБ 101864347, као
члан групе који је носилац посла
„GRADCOM BUILD“ Д.О.О ПАНЧЕВО, Панчево, Жарка Зрењанина 14, Матични број 21403652, ПИБ 110937853. учесник у
заједничкој понуди
„GP „GRADITELJ NS“ Д.О.О НОВИ САД, Руменички пут 2 , Матични број 08582162, ПИБ 100398338. учесник у заједничкој понуди

Период важења уговора:

Рок за извођење радова је 430 календарских дана
рачунајући од дана увођења у посао од стране Наручиоца.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након
закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се
вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна
вредност повећања не може да буде већа од 5.000.000,00 динара.
Повећање обима предмета набавке не односи се на вишкове радова.
Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке.

Остале информације:
нема

