ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, БЕОГРАД,
ПИБ 100373090, МБ 07486251

Адреса наручиоца:

БЕОГРАД, Данијелова број 33, градска општина Вождовац

Интернет страница наручиоца: www.stambeno.com
Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:

Извођење грађевинско занатских радова на стамбеном објекту у улици Владимира
Томановића бр. 29, градска општина Палилула коју одржава ЈП "Градско стамбено".
Назив и ознака из Општег речника набавке:
45000000 Грађевински радови

Првобитна вредност уговора:

292.730,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Измењена вредност уговора:

292.730,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Надзорни орган за предметну јавну набавку је дана 09.05.2019. године Извршном директору за техничке послове упутио образложење: „Приликом извођења радова на крову објекта у улици Владимира
Томановића бр. 29, градска општина Палилула, дошло је до промене уговорених количина (вишкова и мањкова радова). Наводим позиције које су прешле уговорене количине:
• позиција бр. 5 – предвиђено 28 m2, изведено 55,66 m2
• позиција бр. 10 - предвиђено 1 комад, изведено 2 комада
Наиме, ради се о неколико ситних оступања у количинама радова. У складу са техничким прописима и правилима струке, а у функцији целовите реализације уговореног посла и давања уговорене гаранције на
изведене радове, до разлике је дошло јер је у питању извођење радова на замени постојећег дотрајалог светларника на фасади где приликом замене светларника количине грађевинских радова (обијање
постојећих фасадних облога као и завршна обрада истих) код старих објеката није било могуће сагледати приликом израде предмера.
Сви наводи су евидентирани у техничкој документацији која се води на градилишту – у грађевинском дневнику.
На основу образложења надзорног органа и провере навода у истом, директор Сектора за техничке послове је Служби за јавне набавке упутио сагласност за израду анекса уговора.
Конкурсном документацијом, прецизније у Моделу уговора, чија садржина одговара основном Уговору о извођењу предметних радова, број: 98/1-У/4 од 14.03.2019. године који је закључен са изабраним
понуђачем, садржана је одредба – члан 3, којим је прописано: ''У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% (пет процената) од укупне вредности првобитно закљученог уговора.''

Остале информације:

