
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 68/2015)                                                          

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА Дупљане 

ОПШТИНА НЕГОТИН 

о б ј а в љ у ј е 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору 

јавна набавка у отвореном поступку број 1/2016 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Месна заједница Дупљане, општина Неготин, интернет страна www.negotin.rs 

 

ВРСТА НАРУЧИОЦА 

Индиректни корисник буџетских средстава 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке су радови на местимичном поправљању коловоза-пресвлачење појединих делова 

коловоза у МЗ Дупљане,  шифра из општег речника  45000000 –грађевински радови  

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ  

Месна заједница Дупљане, општина Неготин, Савет МЗ закључио је Уговор за набавку радова на 

местимичном поправљању коловоза-пресвлачење појединих делова коловоза у МЗ Дупљане, у вредности од  

7.688.212,00  динара без ПДВ-а, односно 9.225.854,40 динара са ПДВ-ом.  

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Најниже понуђена цена, 

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА 

Наручилац је примио 1 (једну) понуду. 

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Предузеће за путеве Зајечар ДОО из Зајечара ул. Генерала Гамбете бр.68, понуђена цена 7.688.212,00  динара без 

ПДВ-а. 

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА 

Предузеће за путеве Зајечар ДОО из Зајечара ул. Генерала Гамбете бр.68, понуђена цена 7.688.212,00  динара без 

ПДВ-а. 

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Одлука о додели уговора  је донета дана 06.12.2016. године. 

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ДОБАВЉАЧУ И ПЕРИОД ВАЖЕЊА 

УГОВОРА 

Наручилац је закључио уговор са добављачем Предузећем за путеве Зајечар ДОО из Зајечара ул. Генерала 

Гамбете бр.68, заведен код наручиоца под бројем 64 од 14.12.2016. године и код добављача под бројем 2916 

од 19.12.2016. године, ПИБ 101328839, МБ 07189826, лице овлашћено за потписивање уговора Бојан 

Алексић и Јасмина Николић, самостална понуда, рок за извођење радова 30 дана од дана увођења у посао, 

важење понуда 30 дана, понуђена цена без ПДВ-а 7.688.212,00 динара, ПДВ 1.537.642,40 динара, укупно са 

ПДВ-ом 9.225.854,40 динара. 

. 

  

ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА 

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача; 

- у случају елементарних непогода и дејства више силе; 

- 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.  

 

 

                                                                                                 КОМИСИЈА ЗА ЈН у отвореном поступку 

                                                                                                                      БРОЈ 1/2016 

                                                                                                                                                                           

 


