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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)
Општинска управа општине Нови Кнежевац, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општинска управа општине Нови
Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, www.noviknezevac.rs .
Врста наручиоца: Општинска управа.
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: јавна набавка радова
бр. ЈН 1.3.6/2020 – Надградња спортског објекта-складишта за смештај спортских
реквизита (I фаза), шифра из општег речника јавних набавки: 45212200 – радови на
изградњи спортских објеката.
Вредност уговора: 4.786.385,00 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда: 1 (једна).
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 4.786.385,00 динара без ПДВ-а.
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.7.2020. године.
Датум закључења уговора: 28.7.2020. године.
Период важења уговора: Извођач радова се обавезује да радове изведе, у свему у складу са
техничком спецификацијом из конкурсне документације, у року од 45 календарских дана од
дана увођења у посао.
Основ за измену уговора: Продужење рока за извођење радова могуће је само у случају: 1)
када наступе објективне околности које подразумевају сваку околност чије наступање,
трајање или престанак не зависи од воље извођача (земљотрес, лоши временски услови,
елементарне непогоде, мере државних органа, појава клизишта, подземних вода и друго...),
2) када се одговарајућим прописом забрани извођење појединих радова у одређеним
условима, 3) када то предложи надзорни орган, а наручилац сматра да је предлог основан и
4) за накнадно уговорене радове (вишкове са укљученим мањковима радова).
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Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова или
мањкова радова, Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести
стручни надзор Наручиоца у писаној форми. Уколико је Наручилац сагласан са извођењем
вишка или мањка радова, или са променом других битних елемената уговора, исти ће се
уговорити у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
Основни подаци о извођачу радова: ПД „ДХЦ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО, са седиштем у
Београду, ул. Милентија Поповића бр.9, ПИБ 110031812, матични број 21287938, кога
заступа директор Зоран Златановић.
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