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 редмета јавне набавке: Радови на изградњи пешачких стаза у оквиру школског
комплекса Машинско-електротехничке школе и Основне школе „Десанка Максимовић“ у
Прибоју
Ознака из Општег речника набавке: 45233151– радови на изградњи пешачких стаза
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од
60 (шездесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова
Место извођења радова: Кат. парцела 1828/9, 1828/2 и 1828/10, КО Прибој.

Првобитна вредност уговора:

4.889.301,00 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора:

5.372.528,50 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Извођач „Dekor invest“ doo Priboј се благовремено, пре истека уговореног рока обратио наручиоцу захтевом од 28.10.2018. год.
којим тражи одобрење додатних средстава за вишкове радова у износу од 483.227,50 дин. без ПДВ-а, што износи 9,88% од
уговорене цене, а добијена је на основу јединичних цена у складу са Прегледом изведених, уговорених и вишкова радова од
28.10.2019. године, на који су наручилац и стручни надзор дали сагласност.
Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи
измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама, којим је прописано да
наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и
прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.
Извод из конкурсне документације:
-Модел уговора, члан 15. Вишкови и мањкови радова (стр. 41 од 55 Конкурсне документације)

Остале информације:

