
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: Израда пројектне документације за реконструкцију дела водоводне мреже Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања -71240000
	Text6: 2.400.000,00 динара без ПДВ-а
	Text7: 2.400.000,00 динара без ПДВ-а
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	Text8: Одлука о измени уговора донета је јер се појавила потреба за продужетак рока израде пројектне документације , како је и наведено у  захтеву извршиоца услуге бр.5724 од 12.09.2019.г. Наиме, Основни уговор бр.5277 од 22.09.2019.г. о уговор о пружању услуге израде пројектне документације за реконструкцију дела водоводне мреже закључен је 23.08.2019. године између  ЈКП "Горњи Милановац " и  „Хидрокоп“ 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 уговорне стране могу приступити изменама уговора о јавној набавци у погледу рокова за пружање уговорених услуга само на основу закљученог Анекса уговора, у случају неповољних временских прилика који онемогућавају Извршиоца у вршењу  уговорених обавеза за време трајања временских прилика, и из других објективних разлога који се нису могли предвидети у  тренутку објављивања позива за подношење понуда  за јавну набавку односно из објективних разлога који су јасно и прецизно дефинисани у конкурсној документацији, односно уговору о јавној набавци односно који су предвиђени посебним прописом, и то по захтеву Извршиоца, уз поштовање одредаба члана 115. важећег Закона о јавним набавкама. Ти разлози могу бити повезани са изменама прописа, неочекиваним догађајима, мерама државне власти, потребом за отклањањем ризика од наступања штете, вишом силом, ванредним околностима, околностима које онемогућавају  испуњење уговорних обавеза, а за које није одговорна страна која захтева продужетак  уговореног рока, или другим објективним разлозима на које уговорне стране нису могле да утичу. Наиме, извршилац услуге је у свом захтеву навео да у поступку израде техничке документације, подлоге које су неопходне за израду предметне документације су својим обимом и припремом за предају условиле продужење рока за израду документације. Даље је навео да је основни разлог за продужење уговореног рока кашњење у достављању подлога од око 20 дана.                                                                                                                 Нови рок за израду пројектне документације је 02.10.2019.г.Обзиром на то да рок за извођење радова спада у битне елементе уговора,  ЈКП "Горњи Милановац" је донело је  одлуку о измени уговора.


