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:

17.715.266,93

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
4. Извођач радова се сходно члану 6. Уговора обратио наручиоцу захтевом за продужење рока бр.3644 од 16.04.2018 године. Основ за измену
уговора је продужетак рока за извођење радова због снежних падавина, ниских температура и високог водостаја онемогућено је извођење
радова на низводној деоници између стамбених објеката (Л=130м од уговорених 550м) док је на узводној деоници рад био знатно отежан и
ограничен на облагање обала само на деоници где је дно корита већ било озидано ( Л=100м цца). Извођач радова имао је обуставе радове у
периоду од 22.02 до 02.04.2018 године у трајању од 38 дана и у периоду од 02.04-13.04.2018 године у трајању од 12 календарских дана тако да
је динамика радова значајно промењена.
5.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 и члана 21. Уговора о извођењу грађевинских радова на санацији
потока Јакљево на територији општине Горњи Милановац којим је прописано да ће наручилац дозволити продужетак рока за извођење
радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на природни догађај (пожар, поплава, земљотрес,
изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.).

Остале информације:

