ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

Општинска управа општине Куршумлија

Адреса наручиоца:

Пролетерских бригада бб

Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org
Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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 радова на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру
пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске
ефикасности"
45421000 Столарски радови и уградња столарије.

Првобитна вредност уговора:

14.516.336,50 дин.без ПДВ-а

Измењена вредност уговора:

14.516.336,50 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Извођач радова је закључно са 01.3.2017.године завршио је радове на замени столарије (у време распуста),
молерско-фарбарске радове, радове на постављању тракастих завеса, постављању стаклених призме на светларнику и
поправци делимично кровне конструкције. Преостало је да се ураде радови на крову, замена кровног покривача, израда
таванске изолације и радови на фасади. Да би се кренуло са радовима на фасади потребно је прво заменити кровни
покривач који је предвиђен као „сендвич лим“.
Замена кровног покривача мора да се изводи као целина, са уклањањем олука, громобранске инсталације и фалцованог
црепа, те је потребно да буду одговарајући временски услови, да нема атмосферских падавина због прокишњавања.
Прокишњавањем настали би одређени „ризици“ које је у обавези да преузме инвеститор, као и сву насталу штету коју би
такође сносио. Не постоји механизам да се извођач радова обавеже да ради када су временски услови неподобни и
неодговарајући, без обзира да ли се ради о рачунању рокова у календарским или радним данима, што је уређено и
Узансама о грађењу објеката и Законом о облигационим односима.
Мишљење надзорног органа је да треба уважити захтев извођача радова и рок завршетка радова продужити за 30 дана

Остале информације:
Одредбама члана 10.3 став 1. Уговора предвиђено је да се било која страна обавезује да другу страну упозори чим постане свесна
околности које би могле да успоре или поремете извођење Радова или из којих би могли да произађу додатни Захтеви за
додатним плаћањима, као и да се извођач се обавезује да предузме све разумне мере како би се такви утицаји свели на минимум.
Одредбама члана 7.. Уговора предвиђено је да, у складу са чланом 10.3, Извођач има право на продужење рока за завршетак ако
касни или ће да касни кривицом Наручиоца, а да по пријему захтева Извођача, Наручилац разматра приложено образложење и по
потреби продужава рок за завршетак.
Одредбама члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама одређено је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац
може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно
одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.

