
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 Прибој
	Text2: улица 12. јануар бр. 108, 31330 Прибој
	Text3: www.priboj.rs
	Text5: Грађевински радови на реконструкцији Машинско -електротехничке школе ул.Вука Караџића бр. 27  (кп. 1828/2 ) и Основне школе Десанка Максимовић , ул.Лимска  бр.24 (кп.1828/9)  у Прибоју   ОРН:      45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;                  45262700 – адаптација зграда;                  45420000 – радови на уградњи столарије;                  45454000 – радови на реконструкцији;                  45350000 – машинске инсталације                  45310000 – радови на увођењу електричне инсталације
	Text6: 406.447.538,68 динара без ПДВ-а
	Text7: 451.262.366,60  динара без ПДВ-а
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	Text8: На основу поднетог захтева за преглед вишка и мањка радова бр. 544/19-I од 18.06.2019.године од стране носиоца посла ГПД „Кеј“ и сагласности стручног надзора од 21.06.2019. године и Канцеларије за управљање јавним улагањима од 26.06.2019. године утврђено је да цена вишкова радова износи: 39.834.298,92 динара без ПДВ-а (словима: тридесетдевет милиона осамстотинатридесетчетири хиљаде двестотине деведесет осам и 92/100 динара), што представља укупно 9,8 % од уговорене цене, а добијена је на основу јединичних цена у складу са Прегледом изведених, уговорених и вишкова радова од бр. 544/19-I од 18.06.2019. године.Прилог: Извод из конкурсне документације –VI  Упутство понуђачима како да сачине понуду, 24. Измене током трајања уговора о јавној набавци (стр.26 од 390)- Модел уговора - члан 15. Вишкови и мањкови радова (стр.41 од 390)


