ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

ОПШТИНА ПРИБОЈ-Председник општине и Општинско веће

Адреса наручиоца:

12.јануар бр.108.31 330 Прибој

Интернет страница наручиоца: http://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:

Изградња паркинга у улици Вука Караџића у Прибоју-кат.парцела бр.1823/1 КО Прибој.
ОРН: Радови на изградњи паркиралишта-45233270.

Првобитна вредност уговора:

2.839.920,00 динара без ПДВ-а.

Измењена вредност уговора:

2.912.174,00 динара без ПДВ-а.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
У складу са Планом јавних набавки за 2018.годину наручилац је спровео поступак јавне набавке мале вредност ЈНМВ бр-1/18-радови на изградњи паркинга у улици Вука Караџића у
Прибоју-кат.парцела бр.1823/1 КО Прибој и закључио уговор са извођачем радова „VIBBET“ д.о.о Чачак ул.Булевар Ослободилаца бб, бр.уговора 404-78 од 29.03.2018.године.
Током извођења радова, како је констатовано у Извештају надзорног органа бр.152 од 29.05.2018.године , на појединим позицијама „Предмера радова“који је саставни део
конкурсне документације ЈНМВ бр.1/18, одступило се у односу на предвиђене количине и то:
Мањак у односу на уговорено:
-позиција 4 202,10 уместо 215,00 м2 - набавка и уградња бетонских ивичњака;
-позиција 9 500,00 уместо 520,00 м2 - набавка и уградња асфалта
Вишак у одосу на уговорено:
-позиција 1 363,00 уместо 362,60 м2 - машинско скидање земље;
-позиција 8 220,76 уместо 193,60 м3 - набавка и уградња тампона;
-позиција 10 485,74 уместо 475,00 м2 - набавка и уградња вибропресованих бетонских елемената;
-позиција 11 111,52 уместо 82,00 m2 - набавка и уградња вибропресованих бетонских елемената, што је утицало да се вредност радова повећа за 72.254,00 динара у односу на
уговорену вредност.
Увећани обим предмета јавне набавке у складу је са чланом 115.Закона о јавним набавкама и чланом 12. и 13.Уговора о извођењу радова бр. 404-78 од 29.03.2018.године.

Остале информације:

