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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)
Општинска управа општине Нови Кнежевац објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Након спроведеног преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда бр. ЈН
1.3.5/2018 – Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац, шифра из општег речника
јавних набавки: 45232151 – радови на обнови водоводне мреже, уговор је закључен са „ЈАВОРНИК“
ДОО из Суботице, као носиоцем посла испред групе понуђача.
Вредност уговора: 21.987.499,70 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда: 1 (једна).
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 21.987.499,70 динара без ПДВ-а.
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.09.2018. године.
Датум закључења уговора: 28.09.2018. године.
Период важења уговора: Извођач радова се обавезује да радове изведе, у свему у складу са
техничком спецификацијом из конкурсне документације, у року од 90 календарских дана од дана
увођења Извођача радова у посао.
Околности које представљају основ за измену уговора: Уколико се током извођења уговорених
радова појави потреба за извођењем вишкова или мањкова радова, Извођач радова је дужан да
застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор Наручиоца у писаној форми. Извођач
радова није овлашћен да мења обим уговорених радова, односно да изведе вишак радова или мањак
радова, без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора.
Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о евентуалним вишковима и мањковима радова или
питањима везаним за додатна плаћања, продужетак рока или измени материјала који се уграђује без
претходне писмене сагласности Наручиоца.
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем радова ће се
закључити Анекс овог Уговора, сагласно члану 115. ЗЈН, а пре коначног обрачуна, односно
испостављања оконачне ситуације.
Основни подаци о добављачу: „ЈАВОРНИК“ ДОО, са седиштем у Суботици, ул. Пролетерских
бригада бр.123, ПИБ 100961109, матични број 08480087, као члан групе који је носилац посла,
односно који је поднео понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и који је у име
групе понуђача потписао уговор, а кога заступа директор Миленко Танасић.

