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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 поступка јавне набавке бр. ЈН 1.3.16/2018 – Санација Основне школе
„Јован Јовановић Змај“ у Банатском Аранђелову, шифра из општег речника јавних
набавки: 45111000 – радови на рушењу, припреми и рашчишћавању градилишта, 45112000 –
радови на ископавању и одношењу земље, 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са
њима повезани радови, 45262300 – бетонски радови, 45262500 – зидарски радови, 45320000 –
изолациони радови, 45332200 – радови на инсталацији водоводних цеви, 45332400 – радови
на инсталацији санитарне опреме, 45421000 – столарски радови и уградња столарије,
45422000 – тесарски радови, 45430000 – постављање подних и зидних облога, 45442000 –
радови на наношењу заштитног премаза, 45443000 – фасадни радови, уговор је закључен са
„ОРНАМЕНТ-ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО из Београда, као носиоцем посла испред
групе понуђача.
Вредност уговора: 42.345.572,30 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда: 3 (три).
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 42.345.572,30 динара без ПДВ-а.
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.03.2019. године.
Датум закључења уговора: 29.03.2019. године.
Период важења уговора: Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од
90 (словима: деведесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.
Околности које представљају основ за измену уговора: Разлози због којих се може
захтевати измена неког од битних елемената уговора јесу:
 природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за
годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
 мере предвиђене актима надлежних органа;
 услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком
документацијом;
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 закашњење увођења Извођача радова у посао;
 хитни непредвиђени радови;
 вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност.
Основни подаци о извођачу радова који је носилац посла испред групе понуђача:
„ОРНАМЕНТ-ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Београд, са седиштем у Београду, ул. Ребеке
Вест бр.102, матични број 07547579, кога заступа директор Александар Петровић.
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