
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: ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ  ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИН НОВИ САД
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	Text5: Набавка радова-Изградња објекта Одсека за магнетну резонанцу при Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине – фаза IОРН: 45215100 – радови на изградњи зграда у функцији здравствених услуга - опште грађевински радовиПредмет јавне набавке није обликован по партијама.
	Text6: 17.932.669,30   динара (без ПДВ-а)
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	Text15:  Подизвођач „НЕОЛИНК“ д.о.о. Ветерник, Арона Загорице 51, Ветерник, ПИБ 106290410, матични број 20571705, кога заступа директор Игор Бијелић, за део предмета јавне набавке који се односи на инсталације дојаве пожара у проценту 2,22 % од укупне вредности уговорених радова;
	Text17: 11.01.2018. год
	Text16: 26.12.2017. год
	Text21: 
	Text20: Јединичне цене из прихваћене Понуде су фиксне и не могу се мењати услед повећања цена елемената на основу којих су одређене. Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања не може да буде већа од 5.000.000,00 динара.Повећање обима предмета набавке не односи се на вишкове радова уколико су исти уговорени.Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке.
	Text18: Група понуђача: „НПН градња“ д.о.о. Нови Сад, Љубомира Ненадовића 3, Нови Сад, ПИБ 105946267, матични број 20496584, као члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати уговор, кога заступа директор Мирко Зекановић „Максим градња“ д.о.о. Суботица, Сегедински пут 80/1, Суботица, ПИБ 105419714, матични број 20368071,као члан групе, кога заступа директор Синиша Кузмановић  „Економистелектро“ д.о.о. Беочин, Нова-4 бр.5, Беочин, ПИБ 114855179, матични број 08458600,као члан групе, кога заступа директор Миодраг Ивановић  „Институт за безбедност и хуманизацију рада“ д.о.о. Нови Сад, Булевар Ослобођења 30, Нови Сад, ПИБ 103183591, матични број 08803978
	Text19:  Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 125 календарских дана, од дана увођења Извођача радова у посао. 


