ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

Општинска управа Сврљиг

Адреса наручиоца:

Сврљиг, Радетова бр. 31

Интернет страница наручиоца: www.svrljig.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:

Радови на одржавању водоводне мреже у улици Ставре Партизана у градском насељу
Сврљиг,
Назив и ознака из општег речника: 45231113 - Радови на замени цевовода

Првобитна вредност уговора:

3.569.188,00 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора:

3.569.188,00 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Извођач радова је дана 18.12.2018.године доставио захтев бр. 514/12-18 од 18.12.2018.године, којим тражи од наручиоца продужење
рока за извођење радова због лоших временских услова, односно снежних падавина који су омели извођење радова. Стручни надзор
је дао своје мишљење о оправданости захтева и предложио да се одобри продужење рока у трајању од 36 календарских дана, односно
до 25.01.2019.године, јер се ова врста радова не може изводити при ниској температури, што је наручилац и прихватио.
Основ за прихватање налази се у члану 6. уговора о извођењу радова, став 2. тачка 1., где је као разлог због кога се може захтевати
продужење рока наведено:
Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови
изводе и сл.);
2) мере предвиђене актима надлежних органа;
3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;
4) закашњење увођења Извођача радова у посао;
5) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести."

Остале информације:

