ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊE ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Адреса: Београд, ул. Здравка Челара број14

Адреса наручиоца:

Београд, ул. Здравка Челара број14

Интернет страница наручиоца: www.domucenika.com
Врста наручиоца:

Просвета

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:
-Извођење радова на адаптацији фискултурне сале Дома ученика средње железничке школе, у отвореном
поступку- број јавне набавке: ДУСЖШ-ЈНР-05/15, а на основу Обавештењу о сагласности за спровођење
процедуре јавне набавке и одобреним средствима обухваћеним Програмом расподеле инвестиционих
средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 574/1 од 07.05.2015 и Јавном позиву
број 575/1 од 07.05.2015.
-Обавеза поседовања посебне дозволе за обављање предметног посла:РЕШЕЊЕ Управе
градске општине Палилула-одељење грађевинских и стамбених послова БРОЈ 351-557/2015
од 23.04.2015
- место извршења радова:ул. Здравка Челара број 14, Београд;
- шифра из општег речника набавке : 45000000 – грађевински радови;

Првобитна вредност уговора:

13.439.668,50 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора:

14.782.517.20 динара без ПДВ-а- укупна, измењена вредност
(1.342.848,70 динара без ПДВ-а)додата вредност Вишка радова

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Након закључења уговора , на основу спроведеног отвореног поступка за редове –„Извођење радова на адаптацији фискултурне сале Дома ученика средње железничке школе“, у
Београду, Наручилац је дао сагласност и дозволио промену вредности основног уговора број 916/1 од 30. 6.2015. , јер су разлози такве промене образложене у заједничком
предлогу-Вишкови радова Извођача и Надзорног органа, заведен под бројем 944/1 од 06.07.2015. Могућност вишкова радова је јасно и прецизно одређена, дефинисана
конкурсном документацијом , Моделом уговора и позната је свим учесницима поступка јавне набавке од самог почетка ради реализације уговора.
Међутим, да би се реализовале уговорене одредбе потребно је изменити основни Уговор у делу вредности , а то је могуће учинити само из објективних разлога који су прихваћени,
од стране Наручиоца и имају правни основ у члану 16. основног Уговора . На основу свега наведеног Наручилац је дужан да донесе и објави Одлуку о из
мени уговора која садржи податке из прилога 3Л Закона о јавним набавкама, уз извод из конурсне документације:
Члан 16.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор
и Наручиоца.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних (непредвиђених) радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено
обавести стручни надзор и Наручиоца, а истовремено доставља понуду са анализом цена за исте .Тек након добијања писмене сагласности од стручног надзора и Наручиоца, извођач
може приступити извођењу ових радова.
По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова и додатне (непредвиђене) радове. Јединичне цене за све позиције из предмера радова- усвојене
понуде Извођача бр. 715/1 од 08.06.2015. за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка и додатних (непредвиђених) радова до 10%
количине у односу на укупне радове неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Остале информације:
/

