ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Општинска управа Жабаљ

Адреса наручиоца:

Николе Тесле 45, 21230 Жабаљ

Интернет страница наручиоца:

www.zabalj.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:

Реконструкција улице Светог Николе - од улице Николе Тесле до улице Радна Зона у Жабљу
на К.П. 987/1,3102,10748; КО Жабаљ – 2. ФАЗА
Ознака из општег речника набавке:
45454000 Радови на реконструкцији

Уговорена вредност:

67.815.479,40 динара без пдв-а
81.378.575,28 динара са пдв-ом

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша
Понуђена цена:
- Најнижа

67.815.479,40

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

67.815.479,40

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

НЕ

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.03.2020. године

Датум закључења уговора:

23.03.2020. године

Основни подаци о добављачу:
1. BILJANA BOJKOV PR AV GRADNJA, 21000 Нови Сад, Суботичка 108, МБ: 64443828, ПИБ: 109809411, као члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду
и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати уговор, кога заступа, Биљана Бојков (у даљем тексту: Извођач радова)
2. KATAGO CONSTRUCTION DOO, 22400 Рума, Вука Караџића 42, МБ: 08750475, ПИБ: 101339929, као члан групе кога заступа dipl. ing. građ. Војислав Ђапић, директор
(члан групе понуђача).
3. SOKAK AGREGATI DOO, 22400 Рума, Вука Караџића 42, МБ: 08315221, ПИБ: 101339988
као члан групе кога заступа master ekonomije, Горан Ђапић, директор (члан групе понуђача).
4. KARIN KOMERC MD DOO, 21203 Ветерник, Живорада Петровића 8, МБ: 20009233, ПИБ: 103726184, као члан групе кога заступа master ekonomije, Горан Ђапић,
директор (члан групе понуђача)

Период важења уговора:

240 дана од дана увођења Извођача радова у
посао

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:

