ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

Општинска управа Горњи Милановац

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:

Предмет јавне набавке бр. 5/2015 су радови – Реконструкција одмаралишта у Буљарицама
CPV 45454100-радови на обнови

Првобитна вредност уговора:

24.999.946,50 динара без ПДВ-а
29.999.935,80динара са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора:

Вредност уговора остаје непромењена:
24.999.946,50 динара без ПДВ-а
29.999.935,80динара са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Основни уговор бр. 4-404-175 за извођење радова на реконструкцији одмаралишта у Буљарицама, закључен је 02.09.2015.
године између Општинске управе општине Горњи Милановац и предузећа „КЕЈ“ д.о.о. из Ваљева. Уговор је, сходно закону,
закључен у истом тексту какав је био у моделу уговора који је саставни део конкурсне документације за предметну набавку
радова. Измена уговора врши се из објективних разлога на које наручилац није могао утицати.
Члан 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) дозвољава промену цене или
других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној
документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима.
У члану 2. основног уговора, наведено је да укупна уговорена цена радова износи 29.999.935,80 динара са ПДВ-ом.
Имајући у виду одредбе члана 3,11, и 12. Закона о порезу на додату вредност, укупна уговорена бруто цена радова износи
29.999.935,80 динара са обрачунатим ПДВ-ом.
С обзиром на то да цена спада у битне елементе уговора, Општинска управа донела је одлуку о измени уговора.

Остале информације:

