ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Дом здравља "Нови Сад" Нови Сад

Адреса наручиоца:

Булевар цара Лазара 75, Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.dzns.rs

Врста наручиоца:

Здравство

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:

МНР 1/17 - TЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊE ОБЈЕКАТА
ПАРТИЈА 2. Санација степеништа и прилаза за инвалиде у објекту Дома здравља
"Нови Сад" у објекту "Ј. Ј. Змај"Н. Сад
Ознака из општег речника набавки: 45262310 - Армирачко бетонски радови, 45430000 Постављање подних и зидних облога

Уговорена вредност:

554.225,00
665.070,00

динара без обрачунатог ПДВ-а.
динара са обрачунатим ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:

КРИТЕРИЈУМ ЗА доделу уговора је НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

554.225,00

- Најнижа

554.225,00

- Највиша

554.225,00

- Најнижа

554.225,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.09.2017.

Датум закључења уговора:

25.09.2017.

Основни подаци о добављачу:
„МАНЕВАР“ д.о.о Нови Сад, Илије Огњановића 16

Период важења уговора:

децембар 2017.године

Околности које представљају основ за измену уговора:
Извођач радова има право да привремено обустави извођење радова и да захтева продужење рока за извођење тих радова ако у току извођења радова наступе следеће околности:
• елементарне непогоде (поплаве, пожар, земљотрес, изузетно лоше временске прилике које онемогућавају извођење радова);
• мере предвиђене актима надлежних органа које утичу на даље извођење радова;
• појава непредвиђених радова за које Извођач радова приликом закључења уговора није знао нити је могао знати да се морају извести
Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњавања обавеза наручиоца био спречен да
изводи радове.
Продужење рока одређује се према трајању сметње у смислу претходног става овог члана, с тим што се рок продужује и за време потребно за поновно отпочињање радова и за
евентуално померање радова у неповољније годишње доба.
Уговорне стране су дужне да нови рок за завршетак радова одреде Анексом уговора.

Остале информације:

