
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
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	Text5:             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 МилановцуНазив и ознака из општег речника набавке:45262700  адаптација зградаНазив понуђача са којим је закључен уговор: Биро за и.и.п «Рамарк» са седиштем у Чачку, ул.Топличка бр. 17
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	Text8: Одлука о измени уговора донета је на основу поднетог захтева наручиоца од 16.05.2019 године, дописа надзорног органа од 13.05.2019 год  и сагласности  Канцеларије за управљање јавним улагањима  број 351-01-00131/2018-02  од 22.05.2019 године   и на основу поднетог захтева за вишак радова на основу захтева извођача радова бр.32/19 од 29.06.2019 године, сагласности стручног надзора од  04.07.2019. године и Канцеларије за управљање јавним улагањима  број  04.5-015-2019 од 08.07.2019 године   Цена мањкова радова износи: 11.437.451,00 без ПДВ-а а добијена је на основу захтева Општине Горњи Миланова у којем се наводи да објекат „Вешерница“ и објекат „Патологија и синдикат“ својом површином не пружају могућност за организацију садржаја који су неопходни за функционисање болнице и да је ове објекте потребно порушити, а на њиховом месту изградити нове објекте. Пројектом  технологије констатовано је да постојећа кухиња не задовољава услове и стандарде за капацитете Опште болнице, а да у оквиру расположивог простора у постојећим објектима није могуће организовати вешерницу. Предлог пројектанта је да се објекат „Вешерница“ поруши и да се на његовом месту изгради објекат у функцији прописно организоване кухиње, а да се на месту постојећег објекта „Патологија и синдикат“ изгради објекат вешернице. На поменути захтев  Канцеларија је дала сагласност. Чланом 15. Уговора дефинисано да Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике  објекта као целине;На основу захтева извођача радова са прегледом  вишкова радова од 29.06.2019  године, на који су Надзорни орган и Канцеларија за управљање јавним улагањима дали сагласност утврђени су вишкови радова у износу од 5.889.356,00 без ПДВ-а.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.


