На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Народног фронта број 53, Нови Сад
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у поступку јавне набавке радова – Радови у објекту „Слана бара“
(шифра: ОП-12/2019)
Назив Наручиоца: Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове
Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53
Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs
Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе.
Опис предмета набавке: Радови у објекту „Слана бара“ (шифра: ОП-12/2019), у свему према
спецификацији садржаној у конкурсној документацији.
Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 4500000 – грађевински радови.
Уговорена вредност: 824.529,00 динара без урачунатог ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.
Број примљених понуда: Једна.
Најнижа и највиша понуђена цена:
Најнижа понуђена цена
Највиша понуђена цена

824.529,00 динара без ПДВ-а
824.529,00 динара без ПДВ-а

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:
Најнижа понуђена цена
Највиша понуђена цена

824.529,00 динара без ПДВ-а
824.529,00 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25. јул 2019. године.
Датум закључења уговора: 30. јул 2019. године.
Основни подаци о добављачу: Група понуђача коју чине:
Назив: SOLARISS SOLUTION COMPANY DOO INĐIJA
Седиште/адреса: Инђија, Душана Вукасовића бр.17
Матични број: 21092371
ПИБ: 108913187
Назив: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE ŠEŠO GROUP DOO INĐIJA
Седиште/адреса: Инђија, ул. Гаврила Принципа бр. 10
Матични број: 21013048
ПИБ: 108507619
Период важења уговора: Уговор важи до испуњења свих уговорних обавеза обеју уговорних
страна, најкасније 135 дана од дана закључења, односно до реализације уговорене вредности.
Околности које представљају основ за измену уговора: У случају наступања чињеница које
могу утицати да уговорени радови не буду извршени у роковима из овог уговора, Извођач
радова је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести Наручиоца.

Рокови могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или
догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети,
отклонити нити избећи, а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.
У случају више силе или других објективних околности или догађаја који су настали након
закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи а услед којих
су уговорени радови морали бити прекинути, рок за завршетак уговорених радова се
продужава према трајању случаја више силе или објективних околности, а на основу писаног
захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су
проузроковале одлагање завршетка радова у уговореним роковима.
Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача радова, о истом ће бити закључен
Анекс овог уговора.
Обрачунавање вишкова или мањкова радова који се уклапају у износ уговорене цене констатују
се у грађевинској књизи и достављеним ситуацијама, а уколико се због вишкова повећава
уговорена цена, Наручилац ће донети одлуку о измени уговора у складу са чланом 115. Закона
о јавним набавкама и закључити са Извођачем анекс уговора.

