Универзитет у Крагујевцу
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 692/30
Датум: 24.10.2017. године
Крагујевац
www.pmf.kg.ac.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности
Врста наручиоца: високошколска установа.
Врста предмета набавке су радови.
Опис предмета набавке: адаптације тоалета А-По-10 у Главној згради Факултета.
Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке:
• 45400000 – Завршни грађевински радови.
5. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
6. Укупна процењена вредност јавне набавке износи 1.500.000,00 динара без ПДВ-а.
7. Уговорена вредност јавне набавке: 1.410.112,00 динара без ПДВ-а, односно 1.692.134,40
динара са ПДВ-ом.
8. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''.
9. Укупан број примљених понуда: 6 (шест).
10. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.444.926,50 динара без ПДВ-а.
11. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.410.112,00 динара без ПДВ-а.
12. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа подизвођача.
13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.10.2017. године.
14. Датум закључења уговора: 18.10.2017. године.
15. Основни подаци о добављачу: АИНГОР доо, из Крагујевца, ул. Преображењска бр. 2,
матични број 20705892, ПИБ 106919032.
16. Период важења уговора: до момента примопредаје изведених радова који представљају
предмет Уговора.
17. Околности које представљају основ за измену уговора:
• Уколико се током извођења радова који су предмет овог уговора, појави потреба за
извођењем вишкова радова на појединим позицијама (због грешке у предмеру
радова или грешке у техничкој документацији или погрешно извршене процене).
Вишкове радова, који су усвојени од стране Наручиоца, Извођач ће извести на
основу допунске понуде и анекса уговора.
1.
2.
3.
4.

•

Уколико се у току реализације закљученог уговора, прегледом вишкова и мањкова
радова, утврди да је вредност и количина мањкова радова у номиналном износу већа
од утврђене вредности и количина вишкова радова, и да је финансирање неопходних
позиција вишкова радова могуће у оквиру већ укупно уговореног износа
финансијских средстава, за извођење вишкови радова неће се закључивати анекс
уговора. У овом случају вишкове радова Извођач радова ће извести уз сагласност
Наручиоца а по налогу Надзорног органа, по већ уговореним јединичним ценама,
што ће бити констатовано и Записником о квалитативној и квантитативној
примопредаји и коначном обрачуну изведених радова

•

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног
надзора, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за
стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом
воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли
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предвидети. Извођење хитних непредвиђених радова Наручилац и Извођач ће
уговорити у складу са процедуром дефинисаном Законом.
•

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на
основу којих је одређена. Јединичне цене из понуде важе и за вишкове, односно
мањкове радова, ако не прелазе 10% од уговорених количина радова

18. Лице за контакт: Владимир Димитријевић, руководилац Техничко-информатичке
службе, e - mail адреса: vladad@kg.ac.rs, тел: 034 300 250, факс: 034 335 040.
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