На основу члана члана 116. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12. 14/2015 и
68/2015), град Смедерево објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку радова мале вредности број 15/18 – Извођење радова на одвајању електричне
инсталације у оквиру пословних објеката у својини града Смедерева, који се налазе у згради Дома
културе у Сараорцима у ул. Маршала Тита бб, у згради МК Сараорци у ул. Маршала Тита 122 и
у старој згради општине у Коларима у Коларчевој улици
Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Град Смедерево, 11300 Смедерево, Омладинска 1,
www.smederevo.org.rs.
Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе
Опис предмета набавке: Радови на одвајању електричне инсталације у оквиру пословних објеката у
својини града Смедерева.
Oзнака из општег речника набавке: Ознака предметне набавке из Општег речника набавке: 45311000 –
радови на постављању електричних инсталација и електро – монтажни радови.
Уговорена вредност: 297.725,00 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда: 3
Највиша и најнижа понуђена цена:
-409.200,00 динара без ПДВ-а
-297.725,00 динара без ПДВ-а
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
-409.200,00 динара без ПДВ-а
-297.725,00 динара без ПДВ-а
Део уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач наступа самостално
Датум доношења одлуке о додели уговора: 16. јануар 2019. године.
Датум закључења уговора: 12. фебруар 2019. године.
Извођач радова: BOBAN TASIĆ PR ELEKTRO INSTALATERSKA RADNJA TF ELEKTRO SMEDEREVO,
Ул. Виктора Игоа 7, Смедерево, ПИБ: 110153580, МБ: 64688537, кога заступа Бобан Тасић
Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац може у случају да постоји оправдана
потреба када је дошло до увећања обима предмета јавне набавке, да након закључења уговора о јавној
набавци без спровођења поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним
набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) .
Уговарање повећања обима јавне набавке ће бити спроведено у складу са чланом 115. Закона о јавним
набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

