ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

Градска управа града Шапца

Адреса наручиоца:

15000 Шабац, Ул. Господар Јевремова бр. 6

Интернет страница наручиоца: www.sabac.rs
Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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 коловоза у улици Нова 7 у Шапцу
Ознака из општег речника:
45233120: Радови на изградњи путева
Обим радова:
Изградња коловоза, другог дела улице Нова 7 - асфалтирањем, укупне површине Ф=5.600,00м2, укупне дужине Л=903,00м, ширине
коловоза 6,0м( (деоница од изграђеног дела трасе дужине Л=390.00м до раскрсници са Ул. Западна трансверзала 3,пут- ДреновацШабац ).
Коловоз је предвиђен за тешко саобраћајно оптерећење, који је од осталих површина одвојен нормалним коловозним ивичњацима у
Шапцу.

Првобитна вредност уговора:

27.610.920,00

Измењена вредност уговора:

28.960.442,12

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
У члану 17. 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. 1114-01/2 од 09.04.2019. 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.

Остале информације:
На основу члана 50. Закона о јавним набавкама Градска управа града Шапца као наручилац у овом поступку
овлашћује Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем Шабац да у њено име и за њен рачун спроведе
поступак јавне набавке и предузме одређене радње у овом поступку у складу са Одлуком о спровођењу поступка
јавне набавке којом један наручилац овлашћује другог наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе
поступак јавне набавке и предузме одређене радње у поступку бр. 404-4-18-2/19-03 од 06.03.2019. године.

