
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
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	Text5: Извођење грађевинских и грађевинско занатских радова на санацији пешачке стазе на градском гробљу у Горњем Милановцу, место извршења радова је градско гробље у Горњем Милановцуназив и ознака из општег речника набавке: грађевински радови - 45000000 
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	Text8: Одлука о измени уговора донета је јер се појавила потреба за продужетком рока за извођење радова, како је и наведено у  захтеву извођача радова бр.7344 од 25.11.2019.г. Наиме, Основни уговор бр.6526  о  извођењу грађевинских и грађевинско занатских радова на санацији пешачке стазе на градском гробљу у Горњем Милановцу закључен је 18.10.2019. године између  ЈКП "Горњи Милановац " и  „АР Градња“ д.о.о. Београд.Члан 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, бр.14/2015 и бр.68/15) 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 8. основног уговора, наведено је да Извођач  има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача. Наиме, Извођач радова је у свом захтеву навео да тражи одобрење за продужетак рока за извођење радова за 20 календарских дана због прекида радова који траје дуже од 2 дана а који није изазван кривицом извођача радова. Наиме, на траси где се изводе радови на санацији пешачке стазе наручилац је истовремено отпочео радове на постављању јавног осветљења на гробљу. Извођач је даље навео да је немогуће истовремено  изводити радове, јер је по правилима струке неопходно да се у ров прво положе каблови за расвету и да се исти затрпају, па након тога да се приступи радовима на санацији пешачке стазе. Такође, извођач је  даље навео да се улази у период лошијих климатских услова (киша, ниске температуре ...) који ће вероватно проузроковати више дана када извођач неће бити у могућности да изводи радове.                                                                                        Нови рок за извођење радова је 15.12.2019.г.Обзиром на то да рок за извођење радова спада у битне елементе уговора,  ЈКП "Горњи Милановац" је донело је  одлуку о измени уговора.


