ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

У складу са чланом 55. и чланом 116. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12,
14/15 и 68/15 ), и на основу закљученог УГОВОРА О ЈН број 404-40-18/18-IV,
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
БРОЈ 404-40/18-IV

РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНЕ УЛИЦЕ ОД УЛИЦЕ 27.
ОКТОБАР ДО ЗМАЈ ЈОВИНЕ УЛИЦЕ У РУМИ
Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 404-404/18-IV од 23.02.2018.године
Наручилац Општинска управа Општине Рума , покренула је ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНЕ УЛИЦЕ ОД УЛИЦЕ 27. ОКТОБАР ДО ЗМАЈ ЈОВИНЕ
УЛИЦЕ У РУМИ (редни број набавке 404-40/18-IV) која се спровела по Јавном позиву број
404-40-7/18-IV објављеном на Порталу јавних набавки и инетрнет страници Наручиоца
www.ruma.rs и страници Службеног гласника РС www.slglasnik.com дана 05.04.2018.године и
измене и допуне конкурсне документације објављене на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца www.ruma.rs дана 19.04.2018.године.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
Наручилац

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

Адреса

Главна 107.

Телефон број

022/479-070

Интернет страница

www.ruma.rs

Врста Наручиоца

ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Врста поступка

Отворени поступак

Број обавештења

404-40-19/18-IV

Датум обавештења

25.06.2018.године
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ
Врста предмета набавке

РАДОВИ

Назив и ознака предмета набавке из Радови на реконструкцији Главне улице од Улице
Општег речника набавке:
27.октобра до Змај Јовине улице у Руми ОРН: 45100000;
45233000
Уговорена вредност без ПДВ-а:
Уговорена вредност са ПДВ-ом:
Критеријум за доделу уговора

138.197.739,96 динара
165.837.287,95 динара
Најнижа понуђена цена

3 БРОЈ ПОДНЕТИХ ПОНУДА - 1 (једна)

Понуђена цена
Понуђена цена код
прихватљивих Понуда

Највиша

138.197.739,96 динара

Најнижа

138.197.739,96 динара

Највиша

138.197.739,96 динара

Најнижа

138.197.739,96 динара

4. ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ
ПОДИЗВОЂАЧА

УГОВОРА

КОЈИ

ЋЕ

СЕ

ИЗВРШИТИ

ПРЕКО

5. ПОДАЦИ О УГОВОРУ
Датум доношења ОДЛУКЕ о
додели уговора

16.05.2018.год.

Датум закључења УГОВОРА

18.05.2018.године од стране Наручиоца,
21.05.2018.године од стране Извођача

Основни подаци о извођачу

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА који су се на основу Споразума број
68/18/IX/19 од 23.04.2018. године који је саставни део
овог Уговора, међусобно и према Наручиоцу обавезали на
извршење предметне јавне набавке, односно овог Уговора
1. "KATAGO CONSTRUCTION" Д.О.О. Вука Караџића
бр.42, Рума, МБ 08750475, ШД 4211, ПИБ 101339929, ТР
165-26912-13, Директор Војислав Ђапић, дипл.инг.грађ.
као члан групе који је носилац посла, односно који је
поднео понуду и који ће заступати групу понуђача пред
Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати
уговор, кога заступа Војислав Ђапић, дипл.инг.грађ. (у
даљем тексту: Извођач радова)
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2. "СОКАК АГРЕГАТИ" Д.О.О. Вука Караџића бр.42,
Рума, МБ 08315221, ШД 4211 ПИБ 101339988 текући
рачун бр. 265-6220310000073-32, коју заступа Горан
Ђапић (члан групе понуђача).
3. "КАРИН КОМЕРЦ" Д.О.О., Живорада Петровића бр.8,
Ветерник, МБ 20009233, ШД 4110, ПИБ 103726184, текући
рачун бр. 340-11000533-59, коју заступа Јован Дуброја (члан

групе понуђача).
4. "PROTECH INTEGRA" Д.О.О., Бранимира Ђосића
бр.13, Нови Сад, МБ 08827133, ШД 8020, ПИБ 103594006,
текући рачун бр.
170-30008338000-30, коју заступа
Небојша Киурски (члан групе понуђача).
5."С ПРОЈЕКТ" Д.О.О., Ђорђа Станојевића 11ђ/10,
Београд, Нови Београд, МБ 17514644, ШД 7112, ПИБ
103101929, текући рачун бр. 155-25608-10, коју заступа
Боривоје Алексић (члан групе понуђача).
6. "АRT GROUP ENERGY" Д.О.О., Исидоре Секулић
бр. 24, Ветерник, МБ 20877928, ШД 8020, ПИБ
107820102, текући рачун бр. 160-430810-74, коју заступа
Александра Злоколица (члан групе понуђача).
7. UNI GROUP-INSTITUT ZA INVESTICIJA U
GRAĐEVINARSTVU Д.О.О, Суботичка бр.108, Нови
Сад, МБ 21186830, ШД 7112, ПИБ 109460952, текући
рачун бр. 285-2211000001017-36, коју заступа Сања Рачић
(члан групе понуђача).
8. ПР ANĐELA VISION БИЉАНА БОЈКОВИЋ
ДЕЛИЋ, 27.октобар бр.5, локал бр.4, Рума, МБ 64443828,
ШД 6920, ПИБ 109809411, текући рачун бр. 205-24007006, kоју заступа Биљана Бојков Делић (члан групе
понуђача).
Рок извршења:

Рок завршетка радова је 180 календарских дана увођења у
посао

Околности које представљају
основ за измену Уговора:

Извођач радова има право да захтева продужење
рока за извођење радова у случају у коме је због
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промењених околности или неиспуњења обавеза
Наручиоца био спречен да изводи радове.
Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог
члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се
нарочито:
1.) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес,
изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за
место на коме се радови изводе и сл.);
2.) мере предвиђене актима надлежних органа;
3.) услови за извођење радова у земљи или води, који нису
предвиђени техничком документацијом;
4.) закашњење увођења Извођача радова у посао;
5.) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом
извођења радова није знао нити је могао знати да се морују
извести;
6.) у случају измене пројектно-техничке документације по
налогу Наручиоца.
Ако наступе околности из претходног става овог члана,
Извођач радова их одмах уписује у грађевински дневник, а
у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља захтев
Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак
радова у писаној форми, уз сагласност и мишљење
стручног надзора о оправданости захтева.
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити
рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је
Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о
продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач
радова пропусти да достави благовремено упозорење о
кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог
кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће
разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак
радова.
Захтев за продужење рока за извођење радова
Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од
једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет)
дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране
закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју
Наручилац донесе на начин и под условима прописаним
чланом 115. Закона.
У случају да Извођач радова не испуњава
предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више
извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова
или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем
радова, нема право на продужење уговореног рока због
околности које су настале у време доцње.
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У случају да се појави потреба за извођењем вишкова
радова који прелазе 10% од уговорених количина радова
(члан 9. став 1. тачка 5. Посебних узанси о грађењу “Сл.
лист СФРЈ, бр. 18/77), стручни надзор не може дати налог
за њихово извођење без претходне писане сагласности
Наручиоца.
Објективне околности услед којих могу настати
вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену
на лицу места за извођењем тих радова чије количине
превазилазе уговорене количине тих радова.
У том случају Наручилац ће поступити у складу са
одредбама члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.
Извођач се обавезује да вишкове радова који
превазилазе уговорене количине изведе по уговореним
јединичним ценама, уз претходно писану сагласност
Наручиоца.
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова
од стране наручиоца, са извођачем ће се закључити анекс
овог уговора.
Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба
за извођењем увећаних количина радова, достави преглед
вишкова и мањкова са уговореним јединичним ценама.
Стручни надзор је обавезан да провери основаност
истог, описе позиција и количине и достави мишљење са
детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од
два дана од дана пријема.
Вишкови радова који су изведени без претходне
писане сагласности Наручиоца неће бити прихваћене без
обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.
Коначан преглед изведених радова са вишковима и
мањковима, извођач доставља на основу потписане и
оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена
вредност свих изведених радова не може бити већа од
уговорене вредности, по основном уговору и анексима
уговора.
Након закључења Анекса Уговора, Извођач радова се
обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања
Анекса, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро
извршење посла на вредност радова који се уговарају
Анексом из претходног става

Остале информације:

///////////////////////////////////////////////////////////////////
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