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:

Уградња пијезометара у кругу депоније - уградња пијезометарских конструкција, партија бр.
2; место извршења: ЈКП "Регионална депонија Пирот"; ОРН 45111250 – Радови на
истраживању терена, 45223200 – Радови на конструкцијама, 45240000 – Радови на изградњи
хидро - грађевинских објеката

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

2.485.000,00

1

Број примљених понуда:

- Највиша

2.485.000,00

- Најнижа

2.485.000,00

- Највиша

2.485.000,00

- Најнижа

2.485.000,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.05.2018. год.

Датум закључења уговора:

07.06.2018. год.

Основни подаци о добављачу:
"Гео инжењеринг БГП" , ул. Заплањска бр. 84е/6, Београд, ПИБ 104226701, МБ 20114452

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:
Рок за извођење радова може се продужити анексом уговора у следећим случајевима:
- природни догађаји који имају карактер више силе,
- прекид радова као последица мера предвиђених актима државних органа,
- ванредни друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила,
- друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или актима надлежних органа, за које није одговоран Извођач,
- у случају измене Техничке документације по налогу Стручног надзора или Наручиоца.
Наручилац може, у случају оправдане потребе, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од износа из
члана 39. став 1. ЗЈН, 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.
Уколико у току извођења уговорених радова настане потреба за извођењем непредвиђених или накнадних радова, Извођач је дужан да застане са извођењем радова и да о околностима и разлозима који су узроковали потребу извођења тих радова, без одлагања, писмено
обавести Стручни надзор и Наручиоца.
Извођач је дужан да по писменом налогу Стручног надзора изведе непредвиђене радове према јединичним ценама из усвојене Понуде Извођача, с тим да вредност повећаног обима радова у том случају не може прећи 5% од првобитно уговорене вредности, уз потписивање ане

Остале информације:
/

