
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:
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	Text1: Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
	Text2: Novi Sad, Hajduk Veljkova 10
	Text3: www.izzzdiovns.rs
	Dropdown1: [Здравство]
	Text5: Nabavka радова-реконструкција хируршке интензивне јединице и дијагностичког центра-адаптација приземља и првог спрата у делу Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине 45000000 – Грађевински радови
	Text6: 57.671.171,73  динара (без ПДВ-а)
	Text7: Критеријум за доделу уговора:  економски најповољнија понуда.Elementi kriterijuma: Ponuđena cena (90 pondera), Rok završetka radova (10 pondera)  
	Text10: 5 (pet)
	Text11: 47.655.341,60  dinara bez PDV-a
	Text12: 43.821.018,28 dinara bez PDV-a
	Text13: 46.979.345,60  dinara bez PDV-a
	Text14: 43.821.018,28 dinara bez PDV-a
	Text15: 
	Text17: 21.12.2015.
	Text16: 07.12.2015.
	Text21: 
	Text20: Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности, сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/12 и 14/2015).Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити фиксне током важења Уговора.Цене радова из наведене понуде су фиксне и не подлежу промени.  Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената по основу којих је одређена.Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: - у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача, - у случају елементарних непогода и дејства више силе, - у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет уговора. - у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.
	Text18: Група понуђача: ГП „Бест изградња“,Нови Сад, „Струја“ доо, Нови Сад и „Амкор“  доо, Бачки Петровац) за понуду број И-235-1349 од 10.09.2015.г (заводни број наручиоца ЈН 4-18р/15/1 од 11.09.2015.г.
	Text19:  Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 50 дана , рачунајући од дана увођења у посао. 


