ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

Општина Прибој, Прибој

Адреса наручиоца:

ул.12. Јануара бр.108

Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Добра

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 је: пројектовање,набавка и уградња котловског постројења на биомасу са пратећом
опремом,по систему „кључ у руке“
Назив и ознака из Општег речника набавке:
71320000 Услуге техничког пројектовања
44621200-1 Котлови
45331110-0 Радови на инсталацији котлова
44163120-7 Цеви за даљинско грејање
45231300-8 Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију
45231400-9 Радови на изградњи електроенергетских водова
45232142-9 Радови на изградњи подстаница за размену топлоте

Првобитна вредност уговора:

104.990.000,00 дин. без ПДВ-а

Измењена вредност уговора:

104.990.000,00д ин. без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Предмет измене уговора је продужење уговореног рока у трајању од 20 дана, тако да нови рок за извршење предмета јавне набавке износи 200 дана од дана ступања
на снагу уговора о јавној набавци.
Извод из конкурсне документације:
- Упутство понуђачима како да сачине понуду, поднаслов Измена током трајања Уговора о јавној набавци добара, тачка 25. (стр.55 од 216)
Наручилац ће дозволити продужетак рока за извршење предмета јавне набавке, ако наступе околности на које добављач 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) услове за реализацију предмета јавне набавке, који нису предвиђени техничком документацијом;
4) закашњење наручиоца да Добављача уведе у посао;
5) непредвиђене радове за које Добављач приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
6) 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.
- Модел уговора, члан 23 (стр. 82 од 216 Конкурсне документације)

Остале информације:

