
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: ЈКП "Горњи Милановац"
	Text2: ул.Војводе Мишића бр.2332300 Горњи Милановац
	Text3: www.jkpgm.rs
	Text5: Изградња прве фазе резервоара Сврачковци у оквиру водоводног система „Горњи Милановац – Рудник“; место извршења: село Сврачковци, Горњи Милановац; назив и ознака из општег речника набавке: Радови на изградњи резервоара - 45247270
	Text6: 12.810.009,50
	Text7: уговорена вредност остаје иста, мења се рок извођења радова
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	Text12: 
	Dropdown2: [Радови]
	Text8: Одлука о измени уговора донета је јер се појавила потреба за продужетком рока за извођење радова, како је и наведено у образложењу надзорног органа.Наиме, Основни уговор бр. 6483 о изградњи прве фазе резервоара Сврачковци у оквиру водоводног система "Горњи Милановац - Рудник" закључен је 07.10.2015. године између  ЈКП "Горњи Милановац " и предузећа   "Рамарк" из Чачка, као и Анекс бр.1 основног уговора бр.8318 од 18.12.2015.г.Члан 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012) дозвољава промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима. У члану 7. основног уговора, наведено је да  Извођач  има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода; мере државних органа; настанак у току грађења околности које нису биле предвиђене планско-техничком документацијом. Извођач има право на продужење рока изградње и у случају задоцњења Наручиоца у испуњењу његових уговорних обавеза (задоцњења за увођење у посао, и др.) и то за онолико времена колико је то задоцњење трајало.Наиме,Надзорни орган у свом образложењу  је навео да сe  у току извођења радова на првој фази резервоара Сврачковци у оквиру водоводног система «Горњи Милановац – Рудник» указала  потреба за продужетком рока за извођење радова  услед изузетно ниских температура, висине снежног покривача, као и високог нивоа подземне воде у претходном периоду.Осим тога, због природе послова које извођач изводи - бетонски радови и рад на отвореном, није било могуће изводити радове. Близина и ниво реке Деспотовице и висина подземне воде додатно су отежавале извођење радова.Обзиром на то да рок за извођење радова спада у битне елементе уговора,  ЈКП "Горњи Милановац" је донело је  одлуку о измени уговора.


