ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Општинска управа Oпштине Апатин

Адреса наручиоца:

Српских владара бр.29

Интернет страница наручиоца:

www.soapatin.org

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Добра

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:

Предмет јавне набавке бр.26/2019 су добра – НАБАВКА И МОНТАЖА ТУРИСТИЧКЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
ОРН: 45233294 Постављање путне саобраћајне сигнализације

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

2.493.227,00

1

Број примљених понуда:

- Највиша

2.493.227,00

- Најнижа

2.493.227,00

- Највиша

2.493.227,00

- Најнижа

2.493.227,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.5.2019.

Датум закључења уговора:

5.06.2019.

Основни подаци о добављачу:
2. Горан Руњајић Пр. Припремна градилишта „ДАН ВИК“ Апатин, из Апатина, ул. Николе
Тесле 39, ПИБ - 110375199, МБ - 64838989, број текућег рачуна 325-9500600002955-12 код
Војвођанске банке

Период важења уговора:

60 дана од закључења Уговора

Околности које представљају основ за измену уговора:
Члан 10.
Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац ће дозволити измене уговора уколико се повећа обим предмета јавне набавке, због непредвиђених околности, 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 да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.
Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога:
1. Уколико наступе оне околности за које Наручилац и Добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе.
2. Уколико наступе оне околности дефинисане као виша сила (поплаве, позар, земљотрес...), а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року.
3. Уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора и у интересу су Наручиоца
4. Уколико наступе све оне околности предвиђене посебним прописима.

Остале информације:

