ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Општинска управа Горњи Милановац

Адреса наручиоца:

Таковска 2 Горњи Милановац

Интернет страница наручиоца:

www.gornjimilanovac.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:
Предмет јавне набавке је набавка радова – извођење радова на рехабилитацији улица: Војводе Милана, Љубићске,
Дринчићеве и Рзавске у Горњем Милановцу -Партија 1 - извођење радова на рехабилитацији улице Војводе Милана
Назив и ознака из општег речника набавке је шифра
45233220 - Радови на површинском слоју путева
Уредба о класификацији делатности:
42.11 Изградња путева и аутопутева
Место извођења радова:
Место извођења радова: Горњи Милановац, улица Војводе Милана Обреновића од раскрсница са улицом н.х Драгомира
Дражевића до Милоша Великог

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

4.260.175,00 динара без ПДВ-а

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5.236.450,00 динара без пдв-а

- Најнижа

4.260.175,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

5.236.450,00 динара без пдв-а

- Најнижа

4.260.175,00 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: 15.10.2019.

Датум закључења уговора:

29.10.2019.

Основни подаци о добављачу:
Свин д.о.о Горњи Милановац, ул.Карађорђева бр.13
Пиб: 100885854
МБ: 06410855

Период важења уговора:

до испуњења уговорних обавеза (рок извођења радова
је 60 календарских дана од дана увођења у посао)

Околности које представљају основ за измену уговора:
19.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА
Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог
уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у моделу уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000
динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона)
Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.
Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:
1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;
3) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
4) хитне непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
5) прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача
6) измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца,
7) прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Остале информације:

