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:

Пројектовање и извођење радова на гасификацији ОШ „Свети Сава“ у Горњем Милановцу
Ознака из општег речника набавке: 45333000- радови на инсталацији гасне опреме

Првобитна вредност уговора:

5.185.000,00 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора:

5.185.000,00 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Разлоги за измену уговора је захтев Извођача радова за продужење рока су следећи:
1. Имајући у виду да се паралелно са извођењем радова ради и пројектна документација и да се решења за одобрење за извођење радова на прикључном
гасоводу као и на унутрашњој гасној инсталацији са гасним генератором топлоте добијају по обједињеној процедури (CEOP), а да по тој процедури постоје
законски рокови по којима јавна предузећа дају услове на које не може утицати ( нпр. Сектор за ванредне ситуације има рок од 20 дана да се изјасни око
локацијских услова).
2. Сами радови на инсталацији су завршени.
3. Добијени су локацијски услови бр. 4-02-350-2/2017-92 од 25.12.2017. г.
4.Решење о одобрењу извођења радова за прикључни гасовод је у процдури (код Градске управе за урбанизам Општине Г. Милановац).
5. По добијању решења се врши пријава радова али 8 дана након издавања решења.
6.Потом је потребно добити решење о одобрењу радова за UGI са генератором топлоте
7. Затим 8 дана након добијања решења о одобрењу радова за UGI се врши пријава радова.
8. Након свега тога, МУП даје сагласност на пројектну документацију и на изведене радове.
9. Потом се врши технички пријем, а након тога употребна дозвола.

Остале информације:

