ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац

Адреса наручиоца:

15000 Шабац, Ул. Кнеза Милоша бр. 1

Интернет страница наручиоца: www.gradjevinskosabac.co.rs
Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:
Изградња ВН кабла 20 КВ у делу улице Нова 4 и Нова 7
Ознака из општег речника:
45311000 - Радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови
2. Обим радова:
Изградња кабловског вода 20 кV, типа XHE-49A 3x(1x150)mm2, од постојеће трасе VN кабла до улице Нова 7.
Рок извршења радова: 20 радних дана од дана увођења извођача у посао

Првобитна вредност уговора:

1.222.090,00 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора:

1.341.090,00 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Током извођења уговорених радова на - Изградњи ВН кабла 20 КВ у делу улице Нова 4 и Нова 7, појавила се потреба за извођењем вишкова
радова.
Вишак радова који прелазе уговорене количине радова појавио се у току извођења радова. Неопходно је повећати дужину високонапонског
кабла за 170 м ради испуњавања услова Електродистрибуције Шабац – остављање резерве за прикључење будуће трафостанице с обзиром на то
да је уговорна обавеза ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац да испуни услове за прикључење, наручилац је одобрио извођење
вишка радова у односу на уговорене и то на позициј и бр. 1 за 170 м.
Из тог разлога дошло је до повећања количина у односу на уговорене.
У члану 12. Уговора, уговорне стране су се сагласиле да уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности
Наручиоца Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. 2209/4 од 21.11.2016.
године, за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на
продужетак рока завршетка радова.
Коначна вредност радова утврђена по завршетку објекта, биће дефинисана Анексом уговора.

Остале информације:
-

