ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

www.elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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:

– Грађевински, грађевинско занатски и инсталатерски радови на адаптацији просторија и
санацији кровова и тераса на Електронском факултету у Нишу.
Назив и ознака из општег речника набавке:
- разни специјализовани грађевински радови - 45262600-7
- радови на изолацији крова - 45261410-1

Уговорена вредност:

Укупна уговорена цена из члана 2. овог Уговора износи: 4.388.525,61
РСД, без обрачунато пореза на додату вредност.(словима:
четиримилионатристаосамдесетосамхиљадапетстодвадесетпетдина
ра и 61/100) .

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
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Број примљених понуда:

- Највиша

5.905.014,35

- Најнижа

4.388.525,61

- Највиша

4.388.525,61

- Најнижа

4.388.525,61

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.05.2017

Датум закључења уговора:

26.05.2017

Основни подаци о добављачу:
IZOGRADNJA PLUS DOO“ из Ниша, ул. Књажевачка бр.118а/1, Матични број 06074863, ПИБ
100663062, Текући рачун 105-2301-13 Банка-АИК банка, кога заступа Аца Живић, директор

Период важења уговора:

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од 60 календарских дана од дана ступања уговора на снагу.
Место извршења: Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш.
Рок за извођење радова мирује у случају ако се појаве накнадне околности на страни Наручиоца, а које онемогућавају Извођача радова да
изведе радове у уговореном року, и то:
1. измене у току радова

Околности које представљају основ за измену уговора:
Уговор се може раскинути и на основу писаног споразума сагласношћу воља Уговорних страна.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
1. уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 25 календарских дана, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине
реализацију овог, а без сагласности Наручиоца;
2. уколико извршени радови не одговарају прописима Републике Србије или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног
надзора.
3. У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора.
Трошкове једностраног раскида овог Уговора сноси Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
Износ штете која настане раскидом Уговора утврђује Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача радова у свему у складу са одредбама ЗОО о раскиду уговора и правила о накнади штете

Остале информације:

