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: Извођење грађевинских радова на енергетској санацији објеката у
оквиру комплекса Опште болнице и енергетској санацији медицине рада у оквиру објекта
Центра за мајку и дете у Горњем Милановцу;
Назив и ознака из општег речника набавке:45262700 адаптација зграда;
Назив понуђача са којим је закључен уговор: Биро за и.и.п «Рамарк» са седиштем у Чачку,
ул.Топличка бр. 17

Првобитна вредност уговора:

123.317.817,00

Измењена вредност уговора:

128.788.326,45

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Одлука о измени уговора донета је на основу сагласности Наручиоца 4-сл од 21.11.2019 године, сагласности надзорног органа бр.469 од 20.11.2019 год, као
и сагласности Канцеларије за управљање јавним улагањима број 04.3-015-2019 од 20.11.2019 године, а на основу поднетог захтева Извођача радова
бр.54/19 од 18.11.2019.године за вишак радова са прегледом изведених, уговорених и вишкова радова.
Вредност укупно предвиђених вишкова радова до краја извођења износи 11.359.865,45 динара без пдв-а што је 9,67% од вредности уговорених радова
умањен за вредност радова на објектима Патологије и Вешернице. Анексом I уговора број 4-404-359 од 13.08.2019.године уговорен је вишак радова у
износу од 5.889.356,00 динара без пдв-а, тако да је вредност вишкова радова које треба уговорити 5.470.509,45 динара без пдв-а, што представља 4,66%
од уговорене цене, а добијена је на основу захтева извођача радова са Прегледом изведених, уговорених и вишкова радова од 18.11.2019.године.
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 3. став 1. и члана 4. став 1. Уговора о извођењу грађевинских радова на енергетској санацији
објеката у оквиру комплекса Опште болнице и енергетској санацији медицине рада у оквиру објекта Центра за мајку и дете у Горњем Милановцу

Остале информације:

