
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Врста поступка: отворени поступак

1) Подаци о наручиоцу:

Наручилац
Град Шабац
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА

Адреса Господар Јевремова 6

Место Шабац
Врста наручиоца

Градска и општинска управа
Интернет 
страница www.sabac.rs

2) Предмет јавне набавке и ОРН: 

Радови  на  реконструкцији   и  надградњи  постојеће  школе  са  изградњом 
фискултурне сале на објекту ОШ “Мајур” Мајур
ОРН: 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – адаптација зграда;
45420000 – радови на уградњи столарије;
45454000 – радови на реконструкцији;
45350000 – машинске инсталације

3) Вредност уговора о јавној набавци:

177.981.169,40 динара без ПДВ-а

4)    Критеријум за доделу уговора:
 
____Најнижа понуђена цена_________                                                                          

5)   Број примљених понуда:

____1_______________________________________________________________

6) Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша:    177.981.169,40   динара   без  ПДВ-а   Најнижа:    177.981.169,40   динара     без   
ПДВ-а  _  



      7) Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

 Највиша:   177.981.169,40   динара   без ПДВ-а   Најнижа:   177.981.169,40   динара     без ПДВ-а  _  

8) Датум доношења одлуке о додели уговора:

__  _07  .02.2020.године                                                                                                    

9) Датум закључења уговора:

11.02.2020. године
 
10)    Назив,  односно  име  понуђача  са  којим  је  закључен  уговор  о  јавној 
набавци:

Заједничка понуда: “Рефлекс” доо Мајур, “Триолух” доо Шабац и “Френки 
аларм” доо Ваљево

     11) Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача

       Набавка се не извршава преко подизвођача________________________________
      

12) Период важења уговора:
 
250 каландарских дана од дана увођења у посао_____________________________

                                                     
      13) Околности које представљају основ за измену уговора

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци ИЗВОЂЕЊЕ 
РАДОВА НА        РЕКОНСТРУКЦИЈИ  И НАДГРАДЊИ ПОСТОЈЕЋЕ ШКОЛЕ 
СА  ИЗГРАДЊОМ  ФИСКУЛТУРНЕ  САЛЕ  НА  ОБЈЕКТУ  ОШ  “МАЈУР“ 
МАЈУРУ, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су 
предмет уговора.

Наручилац  ће  дозволити  продужетак  рока  за  извођење  радова  ако  наступе 
околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1) природни  догађај  (пожар,  поплава,  земљотрес,  изузетно  лоше  време 
неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
3) услови  за  извођење  радова  у  земљи  или  води,  који  нису  предвиђени 

техничком документацијом;
4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
5) хитне непредвиђене радове, чије је предузимање било нужно због осигурања 

стабилности  објекта  или  ради  спречевања  настанка  штете,  а  изазвани  су 
неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или 
другим  ванредним  и  неочекиваним  догађајима,  у  складу  са  чланом  634. 
Закона о облигационим односима и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о 
грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77).



Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне 
набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. 
Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет 
јавне набавке. 


