
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 Мерошина
	Text2: Цара Лазара 17, 18252 Мерошина
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	Text6: 10.539.955,10 без пдв-а.
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	Text12: Број: 404-110/05/20У Мерошини, 17.01.2020.године.
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	Text8: Закључен је Уговор о извођењу грађевинских радова на реконструкцији зграде Народне библиотеке Мерошина (заводни број Наручиоца: 404-110/05/16 од 20.08.2019. године) и извођача радова "FINISH DEAL" (д.о.о. Београд, заводни број Извођача радова: 202 од 20.08.2019. године);Чланом 15. Уговора предвиђено да се вишкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, а чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, обрачунавају и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова. У току извођења радова појавили су се вишкови радова о којима је Извођач радова обавестио Наручиоца и добио писмену сагласност за њихово извођење. Уговорне стране утврдиле су да цена вишкова радова износи: 999.303,64 динара без ПДВ, што представља 9,4% од уговорене цене, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број 167 од 29.07.2019. године.Чланом 16. Уговора предвиђено да Извођач радова има право на надокнаду трошкова непредвиђених радова до 5%. У току извођења радова појавили су се  непредвиђени радови о којима је Извођач радова обавестио Наручиоца. Извођач радова доставио је  спецификацију непредвиђених радове  од 25.12.2019. године. Утврђена је  цена непредвиђених радова у износу од  524.226,21 динара без ПДВ, што представља 5 % од уговорене цене, а добијена је на основу јединичних цена у складу са спецификацијом непредвиђенеих радовеа од 25.12.2019. године.


