
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: Општина Прибој
	Text2: улица 12. јануар бр. 108, 31330 Прибој
	Text3: www.priboj.rs
	Text5: Предмет јавне набавке бр. 14/18 су радови на реконструкцији пoстојеће и изградњи нове водоводне и хидрантске мреже у Слободној зони у Прибоју.Назив и ознака из Општег речника набавке: 45232151 - Радови на на обнови водоводне мрежеРок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 60  (шездесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Радови се изводе на комплексу објеката у Прибоју, Слободна зона, Рача б.б. 31 330, Прибој, КП бр. 557 KO Рача.
	Text6: 28.371.210,00 динара без ПДВ-а
	Text7: 32.013.696,40  динара без ПДВ-а
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
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	Text8:       Носилац посла SVGR „Hidromax“ Bajina Bašta се обратио стручном надзору и наручиоцу, Општини Прибој, захтевом за сагласност за накнаду изведених непредвиђених радова и вишкова радова бр.17-2/2019-6 од 22.10.2019. год. који су се јавили у току реализације уговора 03.бр.404-158 ЈН бр.14/18 од 18.07.2019. год. – Реконструкција постојеће и изградња нове водоводне и хидрантске мреже у Слободној зони у Прибоју. Непредвиђени радови се односе на ручни ископ цеви и каблова за које не постоји Пројекат подземних, електро, телекомуникационих и сигналних каблова. Након разматрања достављеног захтева и понуде за непредвиђене радове, уз сагласност стручног надзора од 24.10.2019. године а у складу са чланом 17. Основног уговора, наручилац је дао сагласност 03 број: 06-127 на захтев извођача, обзиром да су предметни радови последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, те је одобрио извођење непредвиђених радова у вредности од 1.353.756,40 дин. без ПДВ-а, што представља 4,77 % од уговорене цене радова без ПДВ-а.      На основу захтева за сагласност за накнаду изведених непредвиђених радова и вишкова радова бр.17-2/2019-6 од 22.10.2019. год. који је достављен од стране носиоца посла SVGR „Hidromax“ Bajina Bašta и сагласности стручног надзора од 24.10.2019. године, а сходно чл. 15. Основног уговора, наручилац је дао сагласност  03 број: 06-127 на износ вишкова радова у вредности од 2.288.730,00 динара без ПДВ-а (словима: два милиона двестотинеосамдесетосам хиљада седамстотридесет динара), што представља укупно 8,06 % од уговорене цене, а на основу јединичних цена датих у Прегледу вишкова и мањкова радова од 22.10.2019. године.


