НОВИ САД

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СРБИЈАГАС” НОВИ САД

Адреса наручиоца:

Нови Сад, Народног фронта 12

Интернет страница наручиоца:

http://www.srbijagas.com/

Врста наручиоца:

Државно јавно предузеће

Редни број јавне набавке:

Р-131-ЕН

Врста предмета:

Радови

(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:
Радови на изградњи челичног гасовода преко реке Западна Морава на локацији Чачак.
ОРН: 45231220 – радови на изградњи гасовода

Уговорена вредност:

28.587.000,00 динара

Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда:

2
- Највиша

29.496.200,00 динара

- Најнижа

28.587.000,00 динара

- Највиша

29.496.200,00 динара

- Најнижа

28.587.000,00 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:
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Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
/
Датум доношења одлуке о додели уговора:

04.06.2020.

Датум закључења уговора:

24.06.2020. код Наручиоца, 29.06.2020.
код Извођача

Основни подаци о добављачу:
„ДМ ИНВЕСТ“ Смедеревска Паланка, Вука Караџића 3, матични број 17614843.

Период важења уговора:

До
комплетног
завршетка
радова
(укључујући поступак примопредаје радова)
најкасније до 25. септембра 2020.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Накнадни радови су они који произлазе из накнадних захтева Наручиоца и који нису
предвиђени инвестиционо-техничком документацијом. Уз допунску понуду за накнадне
радове, Извођач радова је дужан да достави анализе цена сваке позиције у понуди, базиране
на реалним ценама материјала и радне снаге.
За радове из претходног става, а који су неопходни за реализацију предмета овог уговора
како би се спречила или отклонила штета на Објекту, може се закључити анекс овог уговора
или посебан уговор о извођењу накнадних радова, уколико има довољно средстава у
предвиђеној позицији финансијског плана пословања Наручиоца. У овом случају одредба
„кључ у руке“ не искључује измену уговорене цене због наступања промењених околности и
плаћања накнадних радова.

Остале информације:
/
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