
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: Јавно предузеће «ТОПЛИФИКАЦИЈА» Пожаревац
	Text2: Ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац,12000 Пожаревац
	Text3:  www.tоplifikacija.rs
	Text5: Радови:  Машински и грађевински радови на изградњи прикључног  топловода ТПС КучевачкаЈН ОП  1.3.34/2018ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања
	Text6: 5.988.170,24 динара без ПДВ односно  7.185.804,29 динара са ПДВ. 
	Text7: првобитна вредност  уговора повећана за 79.454,96  динара без ПДВ-а односно 95.345,95 динара са ПДВ-ом. ТАКО ДА ЈЕ НОВА ВРЕДНОСТ УГОВОРА 6.067.625,20 БЕЗ ПДВ.
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text12: Одлука о измени уговора о јавној набавци евидентирана код наручиоца под бр. 5070/2 од 07.08.2019. године.
	Dropdown2: [Радови]
	Text8: Чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) прописано је да наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.       Наручилац је у тачки 5.19. на страни 55 конкурсне документације и у члану 5. Модела уговора прецизно навео да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Због повећаног обима послова :део рова у улици 8.јуна је на већој дубини због уклапања са постојећом подземном инсталацијом и изведном мрежом из Жагубичке улицедужи ископ рова због измештања постојећег цевовода до улице Властимира Царевца и додатно нивелисање ,,Z,, конпезације у улици Страхинић Бана ради проласка кишне канализације кроз Жагубичку улицу продужена траса прикључног цевовода (секундарни вод ) према улици Иве Маринковића дошло је до већег обима посла него што је горе поменутим Уговором уговорено, те у складу са јединичним ценама из прихваћене понуде извршен је обрачун за вишак радова чија је укупна вредност 79.454,96 динара , што је у складу са Чланом 5 из Уговора 4313/2/2018.


