ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

ЈАВНО 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 Прве пруге бр. 5,
градска општина Земун у Београду
Назив и ознака из Општег речника набавке:
45000000 Грађевински радови

Првобитна вредност уговора:

759.500,00 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора:

767.172,20 динара без 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 18.09.2019. године Извршном директору Сектора за техничке послове упутио образложење:
„ Приликом извођења предметних радова на плафону објекта у ул. Прве пруге бр.5, градска општина Земун по Уговору 98/1-У/3 од 14.03.2019. године дошло је до промене
уговорених количина (вишкова радова). Укупна вредност вишка радова је 7.672,20 динара без ПДВ-а. Овим радовима се не прелази 5% од укупне вредности. Наиме, ради се о
неколико ситних одступања у количинама радова из разлога што су се на лицу места појавили као неопходни за извршење уговорених радова у складу са техничним прописима и
правилима струке, а у функцији целовите реализације уговореног посла и давања уговорене гаранције на изведене радове.“
Сви наводи су евидентирани у техничкој документацији која се води на градилишту – у грађевинском дневнику.
На основу стручног образложења надзорног органа и провере навода у истом, Сектор за техничке послове је Служби за јавне набавке упутио допис са захтевом за израду анекса
уговора.
Услед повећања уговорених количина приликом извођења предметних радова, финансијска вредност уговора увећава се за 7.672,20 динара без обрачунатог ПДВ-а односно за
9.206,64 динара са обрачунатим ПДВ-ом тако да укупна вредност уговора износи 767.172,2 динара без обрачунатог ПДВ-а односно 920.606,64 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Остале информације:

