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 изградњи “НИВЕА”,
дечијег игралишта у ПУ „Сунце“ у Горњем Милановцу, објект II
Назив и ознака из општег речника набавке је шифра
45000000 - грађевински радови
Место извођења радова: Горњи Милановац, ул.Железничка бб; кп бр.205/2 КО Горњи
Милановац
Првобитна вредност уговора:

680.046,00

Измењена вредност уговора:

707.039,60

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Извођач радова у свом захтеву навео је да су се вишкови радова јавили на позицијама насипања – нивелисања терена за
дечије игралиште „Нивеа“ а који су настали услед веће денивелације терена. На захтев извођача радова сагласнот је дао
надзорни орган у ком је наведено да се потреба за вишковима радова појавила због усклађивања количина на објекту са
количинама у предмеру радова, који је предвиђен уговором. Због неравног терена, потребно је извршити више радова
који су неопходни да би се квалитетно изнивелисао терен и омогућила израда финалних слојева потребних за постављање
завршне подлоге. Вишак тих радова се појављује јер их није било могуће сагледати због пешчане подлоге која није била
видљива јер је постојећи терен био затрављен, па се током ископа приметило да се мора уклонити сва лоша подлога и
насути више тампона. Такође постоје позиције где су се појавили мањкови, због потребе за мањим обимом радова а које
су наведене у прегледу вишак-мањак“

Остале информације:

