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 је набавка радова – Адаптација и опремање простора подрума и
приземља пословног објекта у улици Рајићева 48 у Горњем Милановцу;
Назив и ознака из општег речника набавке је шифра
-45262700 – Адаптација зграда

Првобитна вредност уговора:

28.320.053,58

Измењена вредност уговора:

28.320.053,58

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Основ за измену уговора је продужетак рока за извођење радова због следећих околности које су наведене у захтеву
извођача радова“ И поред благовремене израде кошуљице ( урађена је пре више од 45 дана) због велике количине влаге и
падавина, још није постигнута жељена, минимална количина влаге у поменутој кошуљици, која би требало да је испод 2 %
( тренутно је 2,6 %) да би се стекли услови, најпре за израду олма масе а затим након провере влаге у олма маси за
постављање пвц пода .Исто важи и за сушење зидова и плафона наком молерско фарбарских радова. Била је нешто већа
пауза између глетовања и наношења завршне боје, као и између две руке самог молераја управо због велике количине
влаге у ваздуху ( много спорије суши).Због измештања радијаторских цеви за грејање у делу сутерена, као и свих пратећих
радњи на том зиду где се налази предметни радијатор ( а на ком би управо требало да се налази и новопројектована
кухиња).Тачне мере за уградњу кухиње се узете са малим закашњењем“.6. У складу са чланом 115. Закона о јавним
набавкама и Уговора за Адаптацију и опремање простора подрума и приземља пословног објекта у улици Рајићева 48 у
Горњем Милановцу врши се допуна члана 4. поменутог Уговора, тако што се одобрава продужење рока за извођење
радова до 17.06.2019. године.

Остале информације:

