ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

Општина Горњи Милановац
Председник општине

Адреса наручиоца:

Таковска 2
32300 Горњи Милановац

Интернет страница наручиоца: www.gornjimilanovac.rs
Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Санација потока у општини Горњи Милановац.
Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН):
45246400 - Радови на заштити од поплава

Првобитна вредност уговора:

26.866.126,00

Измењена вредност уговора:

28.153.426,00

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова на Извођењу радова на санацији потока, oпштина Горњи Милановац, број 1-404-183 од 22.07.2016. године
(у даљем тексту: Уговор) и то члана 4. став 2. Уговора због отежаних климатско-хидролошких услова(киша,повишен водостај,раскавшен терен), повећања обима радова од уговореног
и касно увођење у посао на деоници 3, тако да рок за исплату средстава која врши Канцеларија, обрачунатих на начин и у роковима из става 1. истог члана, уместо 29.08.2016. године
буде 20.09.2016. године и члана 5. Уговора, тако да рок за завршетак радова уместо до 29.08.2016 године, буде до 20.09.2016.године.
Основ за измену Уговора су члан 115. ст. 2. 3акона о јавним набавкама, као и члан 6. Уговора о јавној набавци радова на санацији потока, општина Горњи Милановац, број 1-404-183
од 22.07.2016. године.
Чланом 6. Уговора предвиђена је могућност продужетка рока за извођење радова Извођач радова има право да зехтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због
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 документациком;
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.

Остале информације:

