
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: Градска управа Бор 
	Text2: ул. Моше Пијаде 3, Бор  
	Text3: www.bor.rs
	Text5: Предмет јавне набавке која се спроводи у отвореном  поступку  јавне набавке су радови на текућем одржавању крова МЗ Слатина у Слатини  у скалду са предмером потребних радова        - редни број јавне набавке - ЈН ГУ 64-Р/2019       - ознака и назив из Општег речника набавке(ОРН): 45260000 – Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови 
	Text6:              Вредност Основног уговора)износи:   4.157.600,00   динара без урачунатог пореза на додату вредност и  4.989.120,00  динара са урачунатим порезом на додату вредност. 
	Text7:              Вредност Основног уговора)по закљученом Анексу остаће непромењена и износи:   4.157.600,00   динара без урачунатог пореза на додату вредност и  4.989.120,00  динара са урачунатим порезом на додату вредност. 
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text12: (бр.основног уговора 404-958/2018-III-01 од 08.11.2019.год)
	Dropdown2: [Радови]
	Text8:               ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ ОСНОВНОГ УГОВОРА  за  радове на текућем одржавању крова МЗ Слатина у Слатини – јавне набавке редни број: ЈН ГУ 64-Р/2019,                 У Основном уговору  у члану 7. предвиђена је могућност продужетка уговореног рока и  Члан 7.  Основног уговора гласи:  РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА             „Рок за  извођење радова је  30 календарских дана од дана увођења у посао. Наведени рокови обухватају  и нерадне дане и празнике.            Извођач се уводи у посао у року не дужем од 10 дана од дана закључења уговора.            Извођач радова се сматра уведеним у посао када му буде предат налог и потребна техничка документација( ако је потребна), а  што ће бити уписано у грађевински дневник.Радови се сматрају завршеним када се уради записничка примопредаја радова.Утврђени рок се не може мењати без сагласности Наручиоца.Извођач радова ће имати право на продужетак рока:- због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова,- у случају више силе и објективних околности чије се наступање не може предвидети.      ОБЈЕКТИВНЕ ОКОЛНОСТИ ЧИЈЕ СЕ НАСТУПАЊЕ НИЈЕ МОГЛО ПРЕДВИДЕТИ УСЛЕД КОЈИХ ИЗВОЂАЧ СТИЧЕ ПРАВО НА ПРОДУЖЕТАК РОКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА         Извођач радова: ГРО СТАТИК ДОО  НОВИ САД, ул. Булевар  Деспота Стефана бр. 13, Нови  Сад,  је дана 28.10.2019. године благовремено поднео писани и детаљно образложени Захтев бб. за продужетак рока за извођење радова на текућем одржавању крова МЗ Слатина у Слатини .            У Захтеву су наведене објективне околности које се нису могле предвидети у моменту закључења уговора, односно пре почетка извођења радова, а због којих је неопходно продужити рок за извођење радова тј. услед:  „повећаног обима посла на позицији „замена дотрајалих елемената кровне конструкције, довођење кровних равни у раван положај“. Због вeликих угиба елемената кровне конструкције, морали смо радити нивелисање 90% кровних равни (обострано платовање рогова, гребењача и увалница). Као доказ у прилогу  послате фотографије. Потребно време за завршавање свих позиција је додатних 20 календарских дана у односу на дати рок по уговору.“            Објективне околности које су меродавне за продужетак рока за извођење радова констатује се у грађевинском дневнику.             Надзор над извођењем радова је у уговореном року размотрио и оценио оправданост Захтева извођача радова, те је констатовао оправданост продужетка рока за извођење радова и предложио продужетак рока  за 20 календарских дана, 


