ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈКП "Регионална депонија Пирот"

Адреса наручиоца:

Мунтина падина бб 18300 Пирот

Интернет страница наручиоца:

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:

Замена цеви на главном колектору; место извршења: ЈКП "Регионална депонија Пирот";
ОРН: 45231000 – Радови на изградњи цевовода, комуникационих и електроенергетских
водова
ознака из класификације делатности: 42.21 - изградња цевовода

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

7.333.904,60
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Број примљених понуда:

- Највиша

7.357.871,25

- Најнижа

7.333.904,60

- Највиша

7.357.871,25

- Најнижа

7.333.904,60

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.09.2018. год.

Датум закључења уговора:

20.09.2018. год.

Основни подаци о добављачу:
С.А.Г.Р „Саша Рангелов“, ул. Нишавска бр. 16, Пирот, ПИБ 104539412, МБ 60261385

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:
Уколико се током извођења радова појави потреба за повећаним обимом предмета набавке, Извођач је дужан да застане са извођењем те врсте радова и писаним путем о томе обавести стручни надзор и Наручиоца.
Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи те радове.
Наручилац може, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, а уз сагласност одговорног лица Наручиоца.
У случају да се увећа обим предмета набавке из претходног става овог члана, наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора, да исту у року од три дана од дана доношења објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној
ревизорској институцији.
Извођач је дужан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за извођење непредвиђених радова са предмером и предрачуном. Стручни надзор је дужан да провери основаност
овог захтева и достави мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције Наручиоцу најкасније 10 дана од дана пријема захтева, ради предузимања радњи за уговарање непредвиђених радова на основу члана 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног
позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.
По прихватању прегледа од стране Наручиоца, са Извођачем се закључује измена Уговора, пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.
Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач је дужан да застане са извођењем те врсте радова и писаним путем о томе обавести стручни надзор Наручиоца.
Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора изводи вишкове радова.
Јединичне цене за све позиције из усвојене понуде извођача радова за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине, за које је добијено писмено мишљење стручног надзора и који су усвојени од стране
наручиоца, извођач радова ће извести на основу анекса овог уговора.

Остале информације:
/

