ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:

Општинска управа
Општина Горњи Милановац

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:

-Извођење грађевинских радова на санацији потока Јакљево;
-45246000 – радови на регулацији река и радови на заштити од поплава;

Првобитна вредност уговора:

17.715.266,93

Измењена вредност уговора:

20.268.693,31

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Разлог за измену уговора је појава вишкова и непредвиђених радова који су наведени у захтеву извођача радова бр.7166 од 11.06.2018 године. У поменутом захтеву ближе су
описани непредвиђени и вишкови радови, приложен је предмер и предрачун са којим је сагласан надзорни орган.
Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из
члана 115. Закона о јавним набавкама, члана 15 и члана 21. Уговора о извођењу грађевинских радова на санацији потока Јакљево на територији општине Горњи Милановац.
лан 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) утврђује да Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци
без спровођења поступка јавне набавке повећати 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.
Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени.
У члану 15. и 21. Модела уговора, као делу конкурсне документације за јавну набавку бр. 27/2017, као и Уговору о извођењу грађевинских радова на санацији потока Јакљево
на територији општине Горњи Милановац бр. 4-404-417 од 21.12.2017. године, који је закључен по окончању поступка јавне набавке, предвиђене су околности у којима, у
складу са горе наведеним чланом 115. Закона, може доћи до измене уговора.
У члану 21. Уговора утврђено је да Наручилац може, након закључења основног уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет
уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У
истом члану предвиђено је да ће Наручилац дозволити непредвиђене радове без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности

Остале информације:

