ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Туристичка организација "Златибор"

Адреса наручиоца:

Ул. Миладина Пећинара бр. 2, Златибор

Интернет страница наручиоца:

www.zlatibor.org.rs

Врста наручиоца:

Остало

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:

ЈНВВ 01/17 Д Набавка занатских радова на згради омладинско - културног центра на
Златибору (II фаза изградње)
45200000 – Радови на објектима или
деловима објеката високоградње и нискоградње

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

78.930.047,05 динара
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Број примљених понуда:

- Највиша

89.274.731,00 динара

- Најнижа

78.930.047,05 динара

- Највиша

78.930.047,05 динара

- Најнижа

78.930.047,05 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.05.2017. године

Датум закључења уговора:

22.06.2017. године

Основни подаци о добављачу:
Учесници у заједничкој понуди на основу Споразума о заједничком наступу од 20.04.2017.године су:
1. Предузећу за инжењеринг, трговину и грађевинарство „ИТГ“ доо Смедерево,
ул. Излетничка 6/3, 11300 Смедерево, Матични број 07825862, ПИБ 100970780
2. Уградња сигурносних противпожарних система „КВМ ТЕХНИК“ доо Смедерево,
ул. Војводе Симе 3/18, 11300 Смедерево, Матични број 21264776, ПИБ 109905411
3. Горан Лукић ПР, Агенција за консалтинг „МГ СИСТЕМ“ Сурчин,
ул. Војвођанска 415Д, 11271 Сурчин Матични број 61515496 ПИБ 106292288

Период важења уговора:

до 22.06.2018.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Вишак радова
У току извођења радова може доћи до промењеног обима изведених, уговорених радова -вишак радова, у складу са чланом 115.
ЗЈН. Уз сагласност са надзорним органом наручиоца одобриће се плаћање вишка радова. Плаћање ће се вршити према
јединичним ценама наведеним у понуди. Бишак радова не може бити већи од 10% вредности уговора без ПДВ-а.
Уз сагласност са надзорним органом,наручилац ће у случају извођења вишкова радова донети одлуку о измени уговора у складу
са чланом 115. ЗЈН и прилогом 3Л и на основу одлуке изменити уговор у форми анекса који потписују обе уговорне стране.

Остале информације:

