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Председник општине Нови Бечеј, на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у преговарачком поступку јавне набавке радова
Изградња фискултурне сале са пратећим садржајем у Бочару Назив 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): 41. Изградња зграда, Грана 41.2 Изградња
стамбених и нестамбених зграда:

- Назив и ознака из општег речника набавке: 45212200 Радови на изградњи спортских објеката
доноси:

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о јавној набавци бр. IV 04-404-14/2020 од 11.05.2020. закључен између

Општина Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр.8, 23272 Нови Бечеј, коју заступа Саша Максимовић,
председник Општине (у даљем тексту наручилац), матични број 08108293, ПИБ 101431164 и

Група понуђача који су се на основу Споразума број 32/2020 од 25.03.2020. године
међусобно и према Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, односно
Угоора ''Дијагонала НБ'' доо са седиштем у Новом Бечеју, улица Иве Лоле Рибара 6,
ПИБ:107927140, матични број: 63090654, број рачуна 330-65000588-44 Credit Agricole банка,
број телефона 063/8625205 као члан који је носилац посла, односно који је поднео понуду и
који ће затупати групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписти
уговор, кога заступа Жељко Маличевић, директор (у даљем тексту: Извођач)

2. Доо „Монт“, 23000 Зрењанин, Милетићева 32, матични број 08622574, ПИБ 101170091 као
члан групе кога заступа Никола Јованац, директор (члан групе понуђача).



3. „Max gradnja 1991“, 23272 Нови Бечеј, Вука Караџића 7, матични број 64222899, ПИБ
109509646, као чалан групе кога заступа Милана Максимовић директор

Првобитна вредност уговора је била 63.924.554,00 динара без ПДВ-а, односно 76.709.464,80 са ПДВ-
ом

Измењена вредност уговора ће бити увећан за износ који је уочен приликом исправке рачунске
грешке која је уочена у понуди.

Вредност уговора сада износи 63.945.650,00 без ПДВ-а, односно 76.734.780,00 динара са ПДВ-ом.

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога: Наручилац није на време уочио рачунске
грешке које је понуђач направио у обрасцу структуре цене. Након закљученог уговора, а пре увођења
извођача у посао, Наручилац је позвао изабраног понуђача да да сагласност за исправку рачунске
грешке. Након добијене сагласности извршена је исправка рачунске грешке која се одразила на
промену понуђену цену и на уговорену вредност.

Напомена>нова вредност уговора није премашила износ процењене вредности јавне. Износ
процењене вредности јавне набавке по Одлуци о покретању поступка јавне набавке је
64.904.168,00 дин. без ПДВ-а, одн. 77.885.001,00 дин. са ПДВ-ом;

Исправљене ставке у обрасцу структуре цене:
1. Бетонирање тампон слоја наеармираног бетона МБ 15 испод доње плоче септичке јаме у дебљини од 10cm (страна 22
прихваћене понуде)- где је извођач погрешно помножио количину са ценом;
2. Спојни материјал за монтерске радове на водоводној и хидрантској мрежи (страна 24 прихваћене понуде)- где извођач
није узео 10% наведених ставки, него заокружио цену на 5.000 динара;
3. Машински радови на котларници (страна 36 понуде)- где извођач није исправно сабрао збир под словом А;
4. Машински радови на монтажи разводне мреже просторија (страна 37 понуде)- где извођач није узео 40% вредности
материјала, него заокружио вредност материјала на 125.000,00, а написао 50.000,00;
5. Машински радови на монтажи грејних тела и прибора- хала (необележена страна понуде)- где извођач није узео 40%
вредности опреме, него заокружио вредност опреме на 125.000,00, а написао 50.000,00;
6. Машински радови на монтажи разводне мреже хале (необележена страна понуде)- где извођач није узео 40% вредности
материјала, него заокружио вредност материјала на 175.000,00, а написао 70.000,00.

Наручиоца ће са Извођачем радова закључити Анекс овог Уговора, сагласно члану 115. ЗЈН, пре
увођења извођача у посао.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ
БЕЧЕЈ

____________________________

Саша Максимовић


