ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈКП "Регионална депонија Пирот" Пирот

Адреса наручиоца:

Мунтина падина бб

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:

Доградња пословног простора са инсталирањем грејања на биомасу – пелет, са монтирањем
клима уређаја и изградњом фонтане и електроинсталацијама
ОРН: 45000000 – Грађевински радови, 44110000 – Грађевински материјали и 39000000 –
Намештај

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

5.499.047,52
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Број примљених понуда:

- Највиша

5.499.047,52

- Најнижа

4.950.000,00

- Највиша

5.499.047,52

- Најнижа

5.499.047,52

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.04.2019.

Датум закључења уговора:

03.05.2019.

Основни подаци о добављачу:
DIM ENERGY DOO, место Пирот, ул. Гњилан бб, ПИБ 107619830, МБ 20838221

Период важења уговора:

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. овог 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 уговор
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 Уговора
Продужење рока из разлога за које Извођач одговара могуће је само изузетно, на писани захтев Извођача поднет у року од 5 дана од дана сазнања за ове разлоге уз њихово детаљно образложење. Одлуку о продужењу рока доноси Наручилац. Уговорени рок је
продужен када уговорне стране у форми измена анекса Уговора о томе постигну писани споразум.
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

Остале информације:
/

