
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: ЈКП "Горњи Милановац"
	Text2: ул.Војводе Мишића бр.2332300 Горњи Милановац
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	Text5: Механичко и хемијско чишћење котларнице и подрумских просторија у Ломиној улици и збрињавање отпада ОРН -услуге у вези са радиоактивним, отровним, медицинским и опасним отпадом - 90520000
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	Text7: 6.700.000,00 динара без ПДВ-а
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	Text8: Одлука о измени уговора донета је јер се појавила потреба за продужетком рока за извршење услуге, како је и наведено у  захтеву извршиоца услуге  бр.1256 од 03.03.2020.г. Наиме, Основни уговор бр.7708  о вршењу услуге механичког и хемијског чишћења котларнице и подрумских просторија у Ломиној улици и збрињавање отпада закључен је 16.12.2019. године између  ЈКП "Горњи Милановац " и  „Енвиросерв“ д.о.о. Београд.Члан 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, бр.14/2015 и бр.68/15) дозвољава промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима. У Моделу уговора, као делу конкурсне документације за јавну набавку ОП бр. 05/2019,  као и у члану 9. Уговора о вршењу услуге механичког и хемијског чишћења котларнице и подрумских просторија у Ломиној улици и збрињавање отпада  , наведено је да Извршилац услуге  има право на продужење уговореног рока за извршење услуге у случају неповољних временских прилика који онемогућавају извршиоца у вршењу уговорених обавеза за  време трајања временских прилика и из других објективних разлога који се нису могли предвидети. Наиме, Извршилац услуге је у свом захтеву навео да тражи продужење уговореног рока за рализацију уговора за 10 дана, то јест до 15.03.2020.г. Извршилац услуге наводи да је уговор потписан 16.12.2019.године са роком за извршење услуге 80 календарских дана од дана закључења уговора, али да због ниских спољашњих температура није могао приступити реализацији уговора док се за то нису стекли повољни временски услови, јер ова врста посла не може да се ради када су спољшње температуре испод 5°C. Даље наводи да је услед ниских температура дошло до стињавања исцурелог мазута и да је потребно вршити његово загревање  ради усисавања истог у аутоцистерну. Такође, механичко и хемијско прање котларнице и подрумских просторија је јако отежано услед константног прилива подземних вода, које надолазе у проску 8м3 дневно, а за које извршилац услуге није знао и није могао да предвиди приликом потписивања уговора.           Нови рок за извођење радова је 15.12.2019.г.Обзиром на то да рок за извршење услуге спада у битне елементе уговора,  ЈКП "Горњи Милановац" је донело је  одлуку о измени уговора.


