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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 1.3.11/2019 – Реконструкција и
адаптација објекта Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу, шифра из
општег речника јавних набавки: 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима
повезани радови, 45262700 – адаптација зграда, 45310000 – радови на увођењу електричне
инсталације, 45330000 – водоинсталатерски и санитарни радови, 45350000 – машинске
инсталације, 45420000 – радови на уградњи столарије, 45454000 – радови на реконструкцији,
уговор је закључен са „DHC INŽENJERING“ DOO из Новог Београда (МБ:21287938), ул.
Милентија Поповића бр.9, као носиоцем посла испред групе понуђача са
подизвођачима.
Вредност уговора: 222.001.623,69 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда: 1 (једна).
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 222.001.623,69 динара без ПДВ-а.
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 3.2.2020. године.
Датум закључења уговора: 11.2.2020. године.
Период важења уговора: Извођач радова се обавезује да радове изведе, у свему у складу са
техничком спецификацијом из конкурсне документације, у року од 300 календарских дана од
дана увођења у посао.
Основ за измену уговора: Продужење рока за извођење радова могуће је само у случају у
коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца Извођач радова био
спречен да изводи радове.
Као разлози због којих се може захтевати продужење рокова сматрају се нарочито: 1)
природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за
годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 2) мере предвиђене актима
надлежних органа; 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени
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техничком документациjом; 4) закашњење увођења Извођача радова у посао; 5) вишкови
радова према уговору и 6) хитни непредвиђени радови према уговору.
Уколико је Наручилац сагласан са продужењем рока, на основу горе поменутих разлога, 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: „DHC INŽENJERING“ DOO, са седиштем у БеоградуНовом Београду, ул. Милентија Поповића бр. 9, ПИБ: 110031812, матични број: 21287938,
носилац посла испред групе понуђача са подизвођачима, кога заступа директор Зоран
Златановић.
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