ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈКП "Регионална депонија Пирот" Пирот

Адреса наручиоца:

Мунтина падина бб, 18300 Пирот

Интернет страница наручиоца:

http://www.jkpdeponijapirot.rs/

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:

45000000 – Грађевински радови
Изградња хале и пратећа инфрастуктура за линију за секундарну сепарацију отпада, место
извршења је ЈКП „Регионална депонија Пирот“, ознака из класификације делатности: 41.2 –
изградња стамбених и нестамбених зграда и 43.2. – инсталациони радови у грађевинарству

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

56.994.489,47

1

Број примљених понуда:

- Највиша

56.994.489,47

- Најнижа

56.994.489,47

- Највиша

56.994.489,47

- Најнижа

56.994.489,47

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.05.2019.

Датум закључења уговора:

21.05.2019.

Основни подаци о добављачу:
DIM ENERGY doo, место Пирот, ул. Гњилан бб, ПИБ 107619830, МБ 20838221 кога заступа
директор Душан Минић,са члановима групе понуђача: Друмови А.Д., са седиштем у Пироту,
насеље Гњилан 2, ПИБ: 103943883, МБ: 20053763, које заступа Гордана Панић, директор

Период важења уговора:

Уговор се закључује на период до извршења уговорних обавеза обеју
страна, а најкасније на период од годину дана од дана закључења уговора

Околности које представљају основ за измену уговора:
Уговарачи су сагласни да се рок за извођење уговорених радова може продужити у случају наступања околности из члана 10. став 5. уговора.
Наручилац може, након закључења уговора, 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.
Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора.
Уговарачи су сагласни да се може потписати анекс овог уговора у случају настанка околности из члана 13. ст. 3; чл. 14 ст. 5. и чл. 15.

Остале информације:
/

