
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: ПУ " Радост"
	Text2: Надежде Петровић, бр.8,32000 Чачак
	Text3: www.radost.edu.rs
	Text5: Набавка радова- адаптацијa објекта  „ Сунце“ за нове васпитне групе , редни број јавне набавке 6-1/2015Ознака из општег речника набавке 45000000 –Грађевински радови
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	Text7: 9.240.754,46
	Dropdown1: [Органи државне управе]
	Text12: Мења се основни уговор о Јавној набавци бр.6-1/2015-20 од 20.10.2015.године Анекс основног уговора о јавној набавци бр,6-1/2015-20 од 20.10.2015. између Наручиоца ПУ „ Радост“ чачак и Извођача радова – Биро за изградњу, инжењеринг и пројектовање „ Рамарк“ из Чачака.Анекс уговора из става 1. ове одлуке мења се у члану 2. Основног уговора  који се мења у погледу укупне уговорене вредности радова, тако да се укупно уговорени износ од 8.920. 959, 78 динара без обрачунатог ПДВ-а увећава за неопходне вишкове радова из оверене грађевинске књиге у укупном износу од 319.794,68 динара без обрачунатог ПДВ-а и уговара укупна коначна вредност изведених радова на износ од 9.240.754,46 динара без обрачунатог ПДВ-а, а у складу са чланом 9. Основног Уговора, датим мишљењем Надзорног органа и одлуком Наручиоца о јавној набавци број 6-1/2015-20 од 16.12.2015.
	Dropdown2: [Радови]
	Text8: Извођач радова  који је ангажован на радовима адаптације објекта „ Сунце „ за нове васпитне групе обратио  се Надзорном органу који је пренео Наручиоцу да се у току извођења радова јавио вишак радова који је неопходан за даље извођење радова а све на основу прегледа вишкова и мањкова уговорених  радова. Члан 115. Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник РС“, број 124/2012. 14/2015,68/2015) дозвољава промену цене или других битних елемента уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набвци, односно предвиђени посебним прописима . у  моделу уговора , као делу кокурсне документације за  јавну набавку бр.6-1/2015, као и члану 2. основног уговора о извођењу радова бр.6-1/2015-20 од 20.10.2015. , који је закључен по спроведеном  поступку јавне набвке, предиђени су случајеви у којима је могуће извршити након закључења уговора о јавној набавци промену цене( укупно уговорене цене ) и рока за извођење радова као битних елемената уговора:Промена цене:-уколико се у току извођења радова појави потреба за извођењем вишкова или мањкова радова,у складу са чл.9 ст.1 тч.5 и 6 Посебних узанси о грађењу.Промена рока за извођење радова:Рок за извођење радова се може продужити из разлога одређених чл.42 ст.3 тч 1,2 и 7 Посебних узанси о грађењуИзмене уговора извршиће се у свему у складу са Законом о јавним набавкама,о чему ће бити закључен посебан анекс уговора.Позивајући се на околности наведене у претходном ставу, , а имајући у виду решења дата основним уговором и Законом о јавним набавкама, доноси се одлука о измени уговора о Јавној набавци ко у диспозитиву.


