Туристичка организација
Нови Пазар
Митровачка б.б.
Нови Пазар
Број: 28/20-11
Датум: 30.03.2020. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Туристичка организација Нови Пазар

Адреса наручиоца:

Митровачка б.б. , 36300 Нови Пазар

Интернет страница наручиоца:

www.tonp.rs

Врста наручиоца:

Установа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Радови

Број јавне набавке:

28/20

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:
набавка радова унапређење туристичке инфраструктуре у граду Новом Пазару и Старом
Расу – извођење унутрашњих радова на конаку за посетиоце манастира у комплексу манастира
Ђурђеви ступови, број поступка јавне набавке мале вредности 20/20

Ознака из општег речника набавке:
45000000 - Грађевински радови
Уговорена вредност:

4.133.465,00 динара без ПДВ-а
4.999.758,00 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

1 ( једна )
- Највиша

4.133.465,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

4.133.465,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

4.133.465,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

4.133.465,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
/

Датум доношења одлуке о додели уговора:

30.03.2020. године

Датум закључења уговора:

30.03.2020. године

Основни подаци о добављачу:
ПД ДМД КРОВ ДОО Нови Пазар улица Стевана Немање број ББ/ Д,12/2, 36300,
Нови Пазар; матични број: 20305452; ПИБ броj:105070482;

Период важења уговора:

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог
уговора изведе у року од 55 радних дана, рачунајући од
дана увођења у посао, а према приложеном динамичком
плану.
Предметни радови неће се изводити на црквене велике
празнике или празнике великог светитеља означеног
црвеним словом у календару СПЦ. На велике празнике
или на празнике светитеља извођач радова друге
вероисповести, цркве и верске заједнице регистроване у
складу са Законом о црквама и верским заједницама ( ''Сл.
гласник РС, број 36/2006 ) не морају изводити радове.

Околности које представљају основ за измену уговора:
У складу са одредбама чл. 115. ст. 1. Закона о јавним набавкама које уређују могућност
измене закљученог уговора о јавној набавци, у предметном поступку јавне набавке
наручилац предвиђа могућност да се након закључења уговора о јавној набавци без
спровођења поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке, с тим да се
вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно
закљученог уговора, у ком случају ће се извршити измена уговора о јавној набавци у
складу са Законом о јавним набавкама, а што ће бити регулисано посебним анексом
уговора.
У случају да се појави потреба за извођењем додатних радова ( непредвиђени радови
из чл. 36. ст. 1. тач. 5) Закона о јавним набавкама ), стручни надзор не може дати
налог за њихово извођење без претходне писане сагланости Наручиоца.
Непредвидљиве околности односно неопходност ових радова за извршење Уговора о
јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођење
тих радова.
Извођач се обавезује да додатне радове ( непредвиђене радове ) изведе уз претходну
писану сагласност Наручиоца. По прихватању прегледа додатних радова
( непредвиђених радова ) од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс
овог уговора.
Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних радова
( непредвиђених радова ), достави њихов преглед. Стручни надзор је обавезан да
провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са
детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од 2 ( два ) дана од дана
пријема.
Додатни радови ( непредвиђени радови ) који су изведени без претходне писане
сагласности Наручиоца неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране
стручног
надзора.
Коначан
преглед
изведених
додатних
радова
( непредвиђених радова ), Извођач доставља на основу потписане и оверене
грађевинске књиге.
У случају потребе за извођењем додатних радова ( непредвиђених радова ) Наручилац
ће поступити у складу са одредбама чл. 36. ст. 1. тач. 5), чл. 36. ст. 2. и чл. 115. ст. 5.
Закона о јавним набавкама.
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац дозвољава промену укупно
уговорене цене и промену рока за извођење предметних радова као битних
елемената уговора из објективних разлога који су јасно и прецизно одређени, односно
који су предвиђени посебним прописима.
Промена укупно уговорене цене, и то промена цене као последица утврђених вишкова
( ''вишкови радова'' су количине изведених радова које прелазе уговорене количине
радова ) или мањкова радова ( ''мањак радова'' су негативна одступања изведених
радова у односу на уговорене количине радова ) у складу са Посебним узансама о
грађењу, у ком случају ће се извршити измена уговора о јавној набавци у складу са
Законом о јавним набавкама, а што ће бити регулисано посебним анексом уговора.
Промена рока за извођење предметних радова - овај рок се може продужити на
писани захтев Извођача из неких од разлога који су предвиђени Посебним узансама о
грађењу, а за које се Наручилац определио у моделу уговора као саставном делу
садржине предметне конкурсне документације, у којој је на јасан начин извршио
прецизирање истих.

Рок за извођење радова продужава се на писани захтев Извођача.
Извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је
због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да
изводи радове.
Као разлози због којих се може захтевати продужење рока за извођење радова,
сматрају се нарочито:
- случај прекида радова који траје дуже од 2 ( два ) дана, а није изазван кривицом
Извођача;
- природни догађај ( пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време науобичајено за
годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл. ) и дејства више силе;
- мере предвиђене актима надлежних органа;
- извођење вишкова радова преко 10% од уговорених количина радова;
- случај измене техничке спецификације по налогу Наручиоца под условом да обим
радова по измењеној техничкој спецификацији знатно ( преко 10% ) превазилази обим
уговорених радова.
У случају продужења рока за извођење радова извршиће се измена уговора у складу са
Законом о јавним набавкама, што ће бити регулисано посебним анексом овог уговора.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног
надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за
стабилност објекта, правилног тока радова, или за спречавање настанка штете, а
изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети.

Остале информације:

