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 радова на рехабилитацији улице Војводе Милана
Назив и ознака из општег речника набавке је шифра
45233220 - Радови на површинском слоју путева
Уредба о класификацији делатности:
42.11 Изградња путева и аутопутева
Назив понуђача са којим је закључен уговор: „Свин“ доо Горњи Милановац, улица Карађорђева
број 13
Место извођења радова:Горњи Милановац, улица Војводе Милана Обреновића од раскрсница са
улицом н.х Драгомира Дражевића до Милоша Великог

Првобитна вредност уговора:

4.260.175,00

Измењена вредност уговора:

4.260.175,00

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 извођење радова на изградњи бетонских ивичњака, обзиром на количину, није могуће завршити у наредном периоду, имајући у виду
период године. Уколико би се део ивичњака поставио, преко зиме би поред порушених делова коловоза и тротоара у коловозну конструкцију улазила вода, што би је значајно
ослабило и могло довести до потребе дубљих санација коловоза местимично или потпуно на делу уграђених ивичњака. Такође бетон не може да изврши везивање на
ниским температурама које су присутне нарочито ноћу.
Стругање постојеће коловозне конструкције је могуће урадити али би при том коловозна конструкција била ослабљена и тако остављена преко зиме, чиме би се сигурно
изазвало њено девастирање и губитак носивости. Такође би све шахте и сливне решетке остале издигнуте тако да би зимско одржавање исте било отежано или онемогућено.

Пројектовани асфалтни слој, услед тренутних временских услова , не може бити уграђен у овом временском периоду, што додатно чини беспредметним и било какве радове
побројане у претходне две ставке. Наиме по стандарду СРПС У.Е4.014 , тачка 12 дефинисани су услови тем пературе подлоге приликом уградње асфалт бетонских слојева, које
тренутно није могуће испунити. Извођач радова у намери да се радови изврше квалитетно, узимајући у обзир напред изнето, а сагласно члану 5. став 1. тачка 3), захтева од
Наручиоца да се увођење у посао одложи до следеће године, када временски услови за извођење радова буду такви да се може обезбедити уговорени квалитет. У складу са
предложеним термином увођења у посао, потребно је адекватно томе продужити и рок извођења радова у складу са трајањем истих дефинисаним уговором.

Остале информације:

