
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:
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	Text8: Разлог за Анекс Уговора је у вишковима радова на које је указао Извођач радова „Друмови А&Д“ Д.О.О. у свом Допису од 16.05.2020. године: Пријава вишка радова и захтев за анексирање уговора а који се састоји у томе што је увидом у пројектно-техничку документацију, мерењима на лицу места приликом увођења у посао и почетком радова на ископу за темељну стопу потпорног зида, од стране шефа градилишта, надзорног органа и пројектанта, уочена је потреба за вишком радова у позицији бр. 2.1.1. бетонирање потпорног зида бетоном МБ-30, са потребном арматуром. Наиме, због лошег подтла повећана је дубина ископа до здравице, за 0,5о м, (темељ потпорног зида је поред корита Градашничке реке), а самим тим повећава се и висина потпорног зида за 0,5о м. Такође, указала се потреба за израдом бетонске сокле уз бетонску одводну риголу, на делу трасе, због висинске разлике између риголе и пројектоване коте саобраћајнице, (висински новопројектовани коловоз скоро у потпуности прати претходно стање макадамског коловоза, али је због услова на терену одводна каналета морала бити нешто дубља), која условљава нестабилну косину, склону ерозији, а и из безбедносних разлога, (физички би био одвојен коловоз од одводног канала). Практично вишак бетонских радова био би: 20,91 м3. х16.000,оо = 334.560,оо динара без ПДВ-а на који се додаје трошкови арматуре 20,91 м3 х 41,16 кг/м3 = 860,66 кг х 130,оо = 111.885,8о динара без ПДВ-а, тако да је укупна вредност вишкова радова 446.445,8о динара без ПДВ-а.


