
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 уређењу простора и фасаде Житног магацина у Новом Милошеву, према предмеру радова и техничким карактеристикама набавкеНазив и ознака према Уредби о класификацији и Назив и ознака из општег речника набавки:       -    Извођење радова према Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф – Грађевинарство            („Службени гласник Републике Србије“, број  54/2010):   43. Специјализовани грађевински             радови: 43.21 – Постављање електричних инсталација  и  43.3 - Завршни грађевинско -             занатски радови;      -     Назив и ознака из општег речника набавке:  Адаптација зграда – 45262700;
	Text6: 10.182.564,00 дин. без ПДВ-а;
	Text7: 10.182.564,00 дин. без ПДВ-а;
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text12: Члан 11. - РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА СЕ МЕЊА, и након измена гласи: "Као коначни рок завршетка радова, наручилац је одредио да се исти имају извести у року до 130 (90 + 40) календарских дана, рачунајући од дана закључења уговора између Наручиоца и понуђача коме је додељен уговор у поступку јавне набавке, 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, односно онолико дана колико је то наведено у   грађевинском   дневнику  овереном   од   стране   Извођача  стручног   надзора Наручиоца.Рок за продужење рока извођења радова из напред наведених разлога ће се регулисати изменом уговора".У свему осталом, уговор остаје непромењен.
	Dropdown2: [Радови]
	Text8: Првобитно предвиђени рок завршетка радова у предметном поступку јавне набавке, дефинисан Конкурсном документацијом и чл. 11. закљученог уговора између општине Нови Бечеј и „Гро Статик-а“ доо Нови Сад, број IV 04-404-6/2017 од 08.06.2017. године, је био до 90 календарских дана, рачунајући од дана закључења уговора, а који се могао продужити само у  случају лоших временских услова, који не дозвољавају извођење радова, и који се могао продужити за исти број дана колико су такви временски услови и трајали, односно онолико дана колико је то наведено у   грађевинском   дневнику  овереном   од   стране   Извођача  стручног   надзора Наручиоца.С обзиром на чињеницe:1. да су предмет набавке радови на уређењу простора и фасаде Житног магацина у Новом Милошеву, да су се радови требали извести у току летњег периода када су  високе температуре  онемогућавале извођење радова планираном димаником,  да  је извођач радова исте изводио у отежаним условима, који су се могли одразити како по здравље извршилаца, тако и на квалитет изведених радова, 2. да је након закључења уговора са „Гро Статик“ доо Нови Сад, ул. Булевар Деспота Стефана бр. 13., број IV 04- 404-6/2017 од 08.06.2017. године, за  набавку радова на уређењу простора и фасаде Житног магацина у Новом Милошеву, а у току  извођења предметних радова, Општина Нови Бечеј је  дана 07.07.2017. године, примила Мишљење Завода за заштиту споменика култре Зрењанин, бр. I– 79-1/17 од  06.07.2017. године, као установе која се бави конзерваторским надзором над извођењем радова, у ком  је констатована потреба извођења додатних радова на декоративном  осветљењу на фасади Житног магацина у Новом Милошеву  пре малтерисања и кречења фасаде, као и понуду „Гро Статик“ доо Нови Сад  за извођење непредвиђених радова (18.07.2017. године), неопходних за извршење закљученог уговора о извођењу  радова на уређењу простора и фасаде Житног магацина у Новом Милошеву,3. да је наручилац у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона о  јавним набавкама ("Сл. гласник Р Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео  преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда и закључио уговор о извођењу додатних радова на декоративном осветљењу на фасади Житног магацина, којим је утврђен рок за извођење додатних радова  на декоративном осветљењу на фасади Житног магацина у периоду до 90 календарских дана, рачунајући од дана закључења уговора,  и тек након извођења додатних радова је могуће извршити радове по првобитно закљученом уговору, односно и малтерисање и кречење фасаде Житног магацина у Новом Милошеву,  Наручилац је, сходно одредбама чл. 11.  Уговора, одлучио да продужи рок завршетка  радова на уређењу простора и фасаде Житног магацина у Новом Милошеву.


