
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:


	Text1: Општинска управа 
	Text2: Сврљиг, Радетова бр.31
	Text3: www.svrljig.rs
	Text5: Предмет јавне набавке је извођење радова на реконструкцији објекта основне школе „Добриле Стамболић“ у Сврљигу. Ознака и назив из општег речника набавки – 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262700 – адаптација зграда; 45420000 – радови на уградњи столарије; 45454000 – радови на реконструкциј; 45350000 – машинске инсталације.
	Text6: 49.845.783,50 динара
	Text7: 49.845.783,50 динара
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
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	Text8: Поднет је захтев од стране извођача радова за продужетак рока за извођење радова 30 календарских дана а на име извођења  непредвиђених радова. Стручни надзор је дао сагласност, као и Канцеларија за управљање јавним улагањима, те сматрамо да постоје оправдане  околности за одобравање продужетка рока од 30 дана, тако да укупан рок за извођење радова износи 165 календарских дана.Све ово има основа и у Конкурсној докуменатцији, где се у Упутству понуђачима предвиђа ова могућност, као и у одредби члана 6. и члана 20. Модела уговора.Извод из конкурсне документације:" 23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ У СВРЉИГУ1) Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци радова на реконструкцији објекта основне школе „Добрила Стамболић“ у Сврљигу, бр. 1.3.1, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био_________________________________________________________________________________Конкурсна документација за ЈН 1.3.1 за 2016.годину | 50 од 98остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и 3. Закона).Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке. Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:(1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);(2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;(3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;(4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;(5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.2) У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке."


