ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Општина Кањижа

Адреса наручиоца:

Главни трг 1

Интернет страница наручиоца:

www.kanjiza.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Добра

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 и монтажа мобилијара као и поправка постојећих клупа, ОРН: 34928480 корпе и
кошеви за отпад и смеће, 39113600 клупе

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

економски најповољнија понуда

1.840.000,00 без ПДВ-а

2

Број примљених понуда:

- Највиша
Понуђена цена:
- Најнижа

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

1.840.000,00 без ПДВ-а

1.765.124,00 без ПДВ-а

1.840.000,00 без ПДВ-а

1.765.124,00 без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10. 01 2019. год.

Датум закључења уговора:

27. 01. 2019. год.

Основни подаци о добављачу:
PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE RANĐELOVIĆ-GRADNJA DOO, NOVI BEČEJ из Новог
Бечеја, ул. Иве Лоле Рибара 16. ПИБ: 104992551 Матични број: 20282525

Период важења уговора:

до испуњења уговорних обавеза

Околности које представљају основ за измену уговора:
Уколико укупан збир вишкова и мањкова радова прелази укупно уговорени износ, исплата тих радова извршиће се по јединичним ценама из усвојене понуде из члана 2. овог уговора с тим да, са Добављачем
ће се закључити анекс уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације. У наведем случају, Наручилац је дужан да донесе Одлуку о измени уговора коју је дужан да у року од три
дана од дана доношења објави на Порталу јавних набавки, а Извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
Након закључења анекса, Добављач, се обавезује да у року од десет дана од дана потписивања анекса, преда Наручиоцу средство обезбеђења за вредност радова који се уговарају анексом. Након испуњења
овог услова, Добављач стиче право да наплати радове уговорене анексом.
Добављач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је
у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од десет дана од дана пријема.
Надзорни орган није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (вишкови радова), као и о
обиму уговорених радова који се не изводе (мањкови радова).
Рок за извођење радова може се продужити из разлога наведених у члану 9. овог уговора, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Остале информације:
-

