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:
Предмет јавне набавке је набавка радова- Извођење радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних
путева на територији општине Горњи Милановац- Партија 5 - Некатегорисани пут у МЗ Теочин (Јочовићи);
Место извршења радова: МЗ Теочин;
Уредба о класификацији делатности:
42.11 Изградња путева и аутопутева;
Назив и ознака из општег речника набавке је шифра:
-45233220 – радови на површинском слоју путева;

Првобитна вредност уговора:

1.216.852,00 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора:

1.431.252,00 динара без ПДВ-а,

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Разлог за измену уговора је појава вишкова који су наведени у захтеву извођача радова бр. 5964 од 03.10.2019 године. Разлог појаве вишкова радова је
стање на терену које је промењено у великој мери у односу на период када је давана понуда. Наиме, након последњих великих киша вода је однела
постојећу подлогу и појавиле су се стене.На поменуте вишкове радова сагласност је дао надзорни орган и наручилац.
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 10. Уговора о извођењу радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на
територији општине Горњи Милановац - Партија 5 – Некатегорисани пут у МЗ Теочин (Јочовићи).
Члан 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 10. уговора, предвиђено је да
уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе
обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Након добијања сагланости од стране наручиоца , закључиће се Анекс овог уговора, уз претходну
измену уговора о јавној набавци у складу са законом о јавним набавкама.

Остале информације:

