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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
Након спроведеног поступка јавне набавке бр. ЈН 1.3.12/2018 – Санација и појачано
одржавање коловоза у улици Николе Пашића у Ђали, шифра из општег речника јавних
набавки: 45233142 – радови на поправљању путева, уговор је закључен са ГП „ГРАДИТЕЉ
НС“ ДОО из Новог Сада.
Вредност уговора: 6.350.167,47 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда: 1 (једна).
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 6.350.167,47 динара без ПДВ-а.
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 6.350.167,47 динара без ПДВ-а.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.08.2018. године.
Датум закључења уговора: 06.09.2018. године.
Период важења уговора: Извођач радова се обавезује да радове изведе, у свему у складу са
техничком спецификацијом из конкурсне документације, у року од 30 радних дана од дана
увођења у посао.
Околности које представљају основ за измену уговора: Уколико се током извођења
уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач радова је дужан да
застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор Наручиоца у писаној форми.
Извођач радова није овлашћен да без писмене сагласности Наручиоца мења обим уговорених
радова и изводи вишкове радова. Уколико је Наручилац сагласан са извођењем вишка
радова, исти ће се уговорити у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
Основни подаци о добављачу: ГП „ГРАДИТЕЉ НС“ ДОО, са седиштем у Новом Саду,
Руменачки пут бр.2, ПИБ 100398338, матични број 08582165, телефон 021/6311-366, факс
021/6317-647 и e-mail адреса office@graditelj-ns.co.rs , кога заступа директор Љупко Калаба.

