
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 НОВИ БЕЧЕЈ, Нови Бечеј
	Text2: 23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина  бр. 8.
	Text3: www.novibecej.rs
	Text5: Набавка радова на изградњи саобраћајнице у улици  I Крајишка у Новом Бечеју, према предмеру радова и техничким карактеристикама набавкеНазив и ознака према Уредби о класификацији делатности:      -    Извођење радова према Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф –  Грађевинарство           („Службени гласник Републике Србије“, број  54/2010):             - 42.11 - Изградња путева и аутопутева – Изградња аутопутева, улица, друмова и других               путева зa возила и пешаке;Назив и ознака из општег речника набавке:        -   Радови на изградњи путева са две коловозне траке – 45233224;
	Text6: 7.605.919,05  дин. без ПДВ-а, односно   9.127.102,86 дин. са ПДВ-ом;
	Text7: 7.605.919,05  дин. без ПДВ-а, односно   9.127.102,86 дин. са ПДВ-ом;
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text12: Наручилац је након добијања писане сагласности Управе за капитална улагања АП Војводине за продужење рока за извођење радова, број 136-031-133/2015-03-74/1 од 27.04.2016. године, а сходно одредбама чл. 16. уговора о извођењу радова на изградњи саобраћајнице у улици  I Крајишка у Новом Бечеју, закљученог дана 03. 12. 2015. године између Општине Нови Бечеј и  ГП „ГРАДИТЕЉ НС“ доо Нови Сад, (Матични број:  08582165, ПИБ: 100398338), који  каже да су уговорне стране сагласне да се у случају евентуалне потребе за изменом, закључени уговор може изменити само уз прибављену писану сагласност Управе за капитална улагања АП Војводине, донео Одлуку о измени уговора о извођењу предметних радова и то само у делу рока извођења радова. Наиме, првобитно предвиђени рок за извођење радова у Конкурсној документацији (децембар 2015. године, а који се могао продужити само у  случају лоших временских услова) је био утврђен на основу чл. 3. закљученог уговора између Управе за капитална улагања АП Војводине и општине Нови Бечеј, број 136-401-775/2015-01/1  од 11.05.2015.  С обзиром на чињенице да је Наручилац уговор закључио  03.12.2015. године, да је важност примљених банкарских гаранција истицала и да је тражено је продужење важности истих, извођач радова није уведен у посао у децембру 2015. године, нити су предметни радови могли бити изведени у наведеном року.Стога, Наручилац доноси Одлуку о  измени закљученог уговора између Општине Нови Бечеј и  ГП „ГРАДИТЕЉ НС“ доо Нови Сад, на следећи начин: - у члану  8. Уговора о јавној набавци радова БРИШЕ СЕ ИЗРАЗ  „децембра 2015. године", тако да члан 8. Уговора након измена гласи:„Извођач радова се обавезује да предметне радове на изградњи саобраћајнице у улици  I Крајишка у Новом Бечеју, општинa Нови Бечеј, изведе  од улице Марка Орешковића  до улице 1. Маја, на катастарској парцели  број 751, 1032 и 6518 к.о. Нови Бечеј, дужине 489,017 метара, према предмеру радова, стручно и квалитетно, према законским прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова, а у складу са захтевима наручиоца радова, најкасније за 40 календарских дана, рачунајући од дана увођења извођача радова у посао, а који се у случају лоших временских услова, који не дозвољавају извођење радова, може продужити за исти број дана колико су такви временски услови и трајали.“У свему осталом, уговор остаје непромењен.
	Dropdown2: [Радови]
	Text8: Првобитно предвиђени рок за извођење радова у Конкурсној документацији (децембар 2015. године, а који се могао продужити само у  случају лоших временских услова) је био утврђен на основу чл. 3. закљученог уговора између Управе за капитална улагања АП Војводине и општине Нови Бечеј, број 136-401-775/2015-01/1 (дана 11.05.2015). С обзиром на чињенице да је наручилац морао да привремено застане са активностима на реализацији уговореног пројекта све до доношења и усвајања ребаланса буџета АП Војводине, да је Одлуку о додели уговора донео 26.10.2015. године, да је након закључења уговора 03.12.2015. године, важност примљених банкарских гаранција истицала, да је тражено  продужење важности истих, извођач радова није уведен у посао у децембру 2015. године, нити су предметни радови могли бити изведени у наведеном року.У чл. 16. уговора о извођењу радова на изградњи саобраћајнице у улици  I Крајишка у Новом Бечеју, закљученог дана 03. 12. 2015. године између Општине Нови Бечеј и  ГП „ГРАДИТЕЉ НС“ доо Нови Сад, стоји да су уговорне стране сагласне да се у случају евентуалне потребе за изменом, закључени уговор може изменити само уз прибављену писану сагласност Управе за капитална улагања АП Војводине, како је и предвиђено Моделом уговора за предметну набавку. Писану сагласност Управе за капитална улагања АП Војводине за измену уговора, број 136-031-133/2015-03-74/1 од 27.04.2016. године, Наручилац је примио 05.05.2016. године.


