ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Музичка школа Суботица

Адреса наручиоца:

Штросмајерова 3, 24000 Суботица

Интернет страница наручиоца:

www.muzickasu.edu.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:
Радови - Адаптација водоводних и канализационих инсталација и платоа у атријуму објекта;
Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 грађевински радови
Радови обухватају:
А) Радови на адаптацији хидротехничке мреже у у атријуму објекта школе (адаптација водоводних и канализационих инсталација)
I. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
II. БЕТОНСКИ РАДОВИ
III. МОНТАЖНИ РАДОВИ
IV. ОСТАЛИ РАДОВИ
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
А. САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА
Б. СПОЉНА ДВОРИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА
Б) Радови на спољном уређењу у атријуму објекта школе ( адаптација платоа):
I. РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ
II. БЕТОНСКИ РАДОВИ
III. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
IV. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
V. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
VI. ГОРЊИ НОСЕЋИ СЛОЈ ПЛАТОА ДВОРИШТА

Уговорена вредност:

2.230.262,50 динара без ПДВ- а

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, уколико су испуњени сви услови
наведени у конкурсној документацији.
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу
који има више изведених истих или сличних радова на објектима који су под заштитом
месно надлежних завода за заштиту споменика културе, што се доказује фотокопијама
окончаних ситуација потписаних и оверених од стране извођача радова и стручног надзора.
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Број примљених понуда:

- Највиша
Понуђена цена:
- Најнижа

2.230.262,50 динара без ПДВ- а

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

2.230.262,50 динара без ПДВ- а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.10.2017. године

Датум закључења уговора:

09.10.2017. године

Основни подаци о добављачу:
„TERAX NISKOGRADNJA“ Д.О.О. СУБОТИЦА, ул. Јована Микића бр. 135
Матични број: 08692165;
ПИБ: 100959495;
са текућим рачуном бр. 220-138864-18, отворен код „Прокредит банке“ које заступа директор Тодић
Милован

Период важења уговора:

60 календарских дана од дана увођења у посао

Околности које представљају основ за измену уговора:
Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача :
- У случају прекида радова који траје дуже од два дана, а није изазван кривицом извођача
- У случају елементарних непогода и дејства више силе
- У случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10 % )
прелази обим радова који су предмет овог уговора
- У случају прекида рада изазваног актом надлежног органа за који није одговоран извођач
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора,у писаној форми, уз сагласност стручног надзора Извођач подноси наручиоцу у року од два дана од сазнања
за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора отоме постигну писмени споразум.

Остале информације:

