Број документа: 432-215
Број предмета: 205-891
Служба: 12
Креирао: РМ
Датум: 05.05.2016. године

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15)
Јавно предузеће „Завод за изградњу Града'' у Новом Саду
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Назив наручиоца:
Јавно предузеће „Завод за изградњу Града'' у Новом Саду
Адреса наручиоца:
Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад
Интернет страница наручиоца:
http://www.zigns.rs
Врста наручиоца:
Јавно предузеће – локална самоуправа
Предмет јавне набавке:
Изградња привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на
делу радне зоне Север 4 (бр. ЈН: 1.3.17)
Ознака из класификације делатности:
42.99 – Изградња осталих непоменутих грађевина
Назив и ознака из општег речника набавки:
45255121 Радови на изградњи објеката на површини
45200000 Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње
Уговорена вредност:
2.074.849.335,02 динара без ПДВ
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда:
1 (једна) понуда
Највиша и најнижа понуђена цена:
Једна понуда је примљена са понуђеном ценом у износу од 2.074.849.335,02 динара
Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:
Једна понуда је прихватљива са понуђеном ценом у износу од 2.074.849.335,02 динара
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
ДОО ПУТ-ИНВЕСТ ПЗП БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, Индустријска Зона бб (земљани радови,
полагање бетонских ивичњака, полагање бетонских плоча), 3%
GEODETSKI BIRO TERRA PLUS DOO СТАРА ПАЗОВА, Његошева 64 (геодетски радови),
0,08%
ART GROUP ENERGY DОО ВЕТЕРНИК, Исидоре Секулић 24 (извођење радова на
стабилном систему за гашење пожара), 3%
ЕНЕРГОМОНТАЖА ДОО НОВИ САД, Светојованска 3 (машински радови за грејање,
хлађење и вентилацију), 3%

НЕОЛИНК ДОО ВЕТЕРНИК, Арона Загорице 51 (радови на телекомуникационим и
сигналним инсталацијама), 1,5%
ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ ДОО НОВИ САД, Булевар ослобођења 100 (радови на
електроенергетским инсталацијама), 2%
Датум доношења одлуке о додели уговора:
27.04.2016. године
Датум закључења уговора:
04.05.2016. године
Основни подаци о добављачу:
ДОО СМБ-ГРАДЊА ПО СУБОТИЦА, Чантавирски пут бб, Суботица, са учесницима у
заједничкој понуди:
ДОО ПУТ-ИНВЕСТ СРЕМСКА КАМЕНИЦА, Фрушкогорски пут бб и
ЕНЕРГОТЕХНИКА-ЈУЖНА БАЧКА ДОО НОВИ САД, Пут новосадског партизанског одреда1
Период важења уговора:
Рок завршетка радова:
1. на подземној инфраструктури потребној за функционисање објекта најкасније до
07.09.2016. године;
2. на изградњи конструкције објекта, кровопокривачким и фасадерским радовима на
привредном објекту најкасније до 07.09.2016. године и
3. завршетак свих радова најкасније до 05.10.2016. године .
Околности које представљају основ за измену уговора:
1. Уколико укупан збир вишкова и мањкова радова прелази укупно уговорени износ,
исплата тих радова извршиће се по јединичним ценама из усвојене понуде Извођача, на
основу измене уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
2. Уколико се након закључења уговора повећа обим предмета јавне набавке Наручилац
може повећати уговорену вредност максимално до 5% од укупно уговорене вредности из
овог уговора без спровођења поступка јавне набавке, при чему укупна вредност повећања
уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним
набавкама, на основу измене овог уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним
набавкама.
3. Извођач може захтевати продужење рока за извођење радова из разлога дефинисаних
чланом 42 став 3 Посебних узанси о грађењу, као и у случају:
- вештачких препрека или физичких услова које није могао да предвиди искусни извођач и
да их уклони у року од 3 (три), дана од обавештавања Наручиоца у писаној форми о
истима;
- било која обустава радова која није последица пропуста Извођача
Извођач ће одмах, у писаној форми обавестити Наручиоца о настанку претходно
наведених околности, због којих радови могу да касне или да буду прекинути.
Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима тог кашњења или прекида
и захтев за продужетак рока извођења радова.
Уколико Наручилац оцени да је оправдан захтев Извођача за продужетак рока извођења
радова, поступиће се у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

