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:
Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:
Поправка и фарбање трибина, ограда и осталог мобилијара на дечијем игралишту на КП 1851/10
и спортским теренима у комплексу школа на КП 1828/2, 1828/7, 1828/8, 1828/10 КО Прибој;
Шифра из општег речника набавки: 45236119 - радови на пејзажном уређивању спортских терена
и простора за рекреацију
Рок извођења радова је највише 15 календарских дана од дана увођења у посао.
Место извођења радова: Дечије игралиште на КП 1851/10 и спортски терени у комплексу школа
на КП 1828/2, 1828/7, 1828/8, 1828/10 КО Прибој.

Првобитна вредност уговора:

819.730,00 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора:

859.185,00 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Сходно Извештају надзорног органа бр.501 од 24.07.2018.год. у току реализације уговора,констатовани су вишкова и мањкови радова као и потреба да се
одустане од извођења једне позиције радова. Мањак у одосу на уговорено: позиција 3 – набавка и уградња дрвених даски – 28 ком уместо уговорених 30
ком ; позиција 6 – набавка и уградња дрвених летви – 2 ком уместо уговорених 8 ком
Вишак у одосу на уговорено: позиција 4 – набавка и уградња дрвених гредица – 98 ком уместо уговорених 35 ком; позиција 5 – набавка и уградња дрвених
даски - 140 ком уместо уговорених 52 ком
Нису изведени следећи радови: Позиција 17 – набавка и уградња дрвеног сета печурке – 1 ком
Извод из конкурсне документације: "Вишкови и мањкови радова
За свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.
Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца. Вишкови или мањкови радова за чије
извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.
Наручилац има право да у току извођења радова, одустане од дела радова чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се
тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине."

Остале информације:

