
 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА 

      Венијамина Маринковића 1 

О б ј а в љ у ј е 

следеће: 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА  

у  отвореном поступку јавне набавке радова, број 404-2-1/2016  

Набавка радова на изградњи омладинског кампа  

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Општини Ивањица, Венијамина Маринковића број 1, 32250 

Ивањица, www.ivanjica.rs 

Врста наручиоца: Општинска управа 

Предмет јавне набавке у отвореном поступку јавне набавке радова - адаптација објекта бр.6 (Медицина 

рада) у саставу комплекса Дома здравља Ивањица 

Назив и ознака из општег речника набавки: 45200000 – радови на објектима или   деловима објеката 

високоградње и нискоградње 

Уговорена вредност: 9.097.392,00 динара без ПДВ-а  

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена   

Број примљених понуда: три 

Највиша и најнижа понуђена цена: 9.394.325,00 дин.без ПДВ-а, односно 7.880.287,50 дин.без ПДВ-а 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 9.394.325,00 дин.без ПДВ-а, одн. 

9.097.392,00  дин. без ПДВ-а. 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.12.2016. године   

Датум закључења уговора: 27.12.2016. године   

Основни подаци о добављачу: заједничка понуда групе понуђача – „EЛКОМС“ ДОО Београд, ул. Јужни 

Булевар 144/303А, као носиоцу посла и  „ГРАЂЕВИНАР“ ДОО Ивањица, ул. Бошка Петровића 28, као члану 

групе. 

Период важења уговора и основ за измену: Рок за завршетак радова у првој фази је најдуже до 60 дана од 

дана увођења у посао и изводиће се одмах након закључења уговора о јавној набавци. Рок за завршетак радова 

у другој фази  је најдуже до 30  дана од дана увођења у посао. Радови у другој фази започеће након договора 

наручиоца и извођача радова о адекватном времену за започињање истих  
Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим 

радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације 

уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У случају потребе 

извођења непредвиђених радова, поред продужења рока,наручилац ће дозволити и промену цене, до износа 

трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази 

прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке. 


