ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

Општина Прибој

Адреса наручиоца:

улица 12. јануар бр. 108, 31330 Прибој

Интернет страница наручиоца: www.priboj.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 бр. 13-1/18 су радови на реконструкцији фискултурне сале ОШ “Бранко
Радичевић“ у Прибоју.
Назив и ознака из Општег речника набавке: 45212290 - Радови на поправци и одржавању
спортских објеката
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 90
(деведесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова.
Радови се изводе на објекту фискултурне сале ОШ “Бранко Радичевић“ у Прибоју, ул.12 јануара,
кат. парцели бр.600/1 КО Прибој.

Првобитна вредност уговора:

7.848.330,50 динара без ПДВ-а
8.240.676,50 дин. без ПДВ-а по Анексу уговора бр. 1

Измењена вредност уговора:

8.584.645,50 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Наручилац је, након спроведеног преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда за јавну набавку радова
на реконструкцији фискултурне сале ОШ “Бранко Радичевић“ у Прибоју, са извођачем „Dekor invest“ doo Priboj, ул. Лимска бр. 32,
Прибој закључио уговор 03 бр. 404-294 од 08.11.2019. године, у вредности од 7.848.330,50 динара без ПДВ-а, односно 9.417.996,60
динара са ПДВ-ом, као и Анекс уговора бр. 1 на износи 8.240.676,50 дин. без ПДВ-а односно 9.888.811,80 динара са ПДВ-ом.
На основу Прегледа вишка/мањка радова од 04.05.2020.године на који су стручни надзор и наручилац дали сагласности утврђено
је да цена вишкова радова износи 343.969,00 без ПДВ-а (словима: тристотинечетрдесеттри хиљаде деветстошездеседевет динара),
што представља укупно 4,38% од уговорене цене, а добијена је на основу јединичних цена у складу са Прегледом
вишкова/мањкова радова од 04.05.2020. године .
Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се у складу са Посебним
узансама грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) вишкови радова сматрају уговореним радовима и да су
предвиђени чланом 14. Уговора.

Остале информације:

