ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Број:04/22
Дана:28.02.2020. године
НОВИ САД
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015)
Установа социјалне заштите
Геронтолошки центар “Нови Сад”, Фрушкогорска бр.32 Нови Сад објављује:
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Геронтолошки центар „НОВИ САД“

Адреса наручиоца:

Нови Сад, Фрушкогорска бр.32

Интернет страница:

www.gerontns.co.rs

Врста наручиоца:

Установа социјалне заштите

Врста поступка :

отворени поступак

Врста предмета:

радови

Опис предмета набавке
назив и ознака из ОРН:

ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ДОМА ЛИМАН
Специјализовани грађевински радови
Дом Лиман, ул. Фрушкогорска бр.32 Нови Сад
43. специјализовани грађевински радови
Грађевински радови, 45000000.

Процењена вредност:

538.040.728,00 динара без ПДВ-а

Уговорена вредност:

537.977.356,11 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:

једна понуда

Највиша понуђена цена:

537.977.356,11 динара

Најнижа понуђена цена:

537.977.356,11 динара

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:

537.977.356,11 динара

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

537.977.356,11 динара

Вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Датум доношења одлуке о доделу уговора:
Датум закључења уговора:
Основни подаци о извођачу
радова, група понуђача:

8%
14.02.2020. године

25.02.2020. године
K.E.SZ. International д.о.о. Београд
Ул. Ђорђа Станојевића бр. 12 Нови Београд
МБ: 20972149, ПИБ: 108303193.
„Energy Pro“ д.о.о. Нови Сад Ул. Ружин гај бр.15 НС
МБ: 20516984 , ПИБ: 106053067.
„Intec“ д.о.о. Нови Сад Ул. Ђ.Магарашевића бр.8 НС
МБ: 08220468, ПИБ: 101630963.
„Neo Inženjering“ д.о.о. Ветерник Ул. Арона
Загорице бр.51 Ветерник МБ: 20146818,ПИБ: 104341826.
„Buck“ д.о.о. Београд Милорада Јовановића бр.9
Београд МБ: 07796013, ПИБ: 101020766.

Подизвођач:

„СКВ Инжењеринг“ д.о.о. Нови Сад Ул. Мичуринова
бр.52 НС МБ:21400041, ПИБ:110904142.

Период важења уговора:

420 дана од дана увођења у посао

Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац може, након
закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова
који су предмет уговора.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на
које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:
1)
природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено
за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком
документацијом;
4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
5) хитне непредвиђене радове према члану 16. овог уговора.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке
или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.
Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне
набавке.
Остале информације:

/

Комисија за ЈН ОП 04/2019

