ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

ЈП"Градска стамбена агенција" Ниш

Адреса наручиоца:

ул.Генерала Милојка Лешјанина бр.8

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

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:

Извођење грађевинских, грађевинско занатских радова, уградња инсталација, опреме и
уређаја на грађењу вишепородичних стамбених објекaта Л7, Л8 и Л9, на локацији у ул.
Мајаковског у Нишу, на грађевинској парцели бр.1548/6 КО Ниш–Ћеле Кула, по систему
„Кључ у руке“;
Ниш, ул. Мајаковског, поред постојећих ламела од Л1 до Л6;
45211340- Радови на изградњи стамбених зграда

Првобитна вредност уговора:

329.879.538,31 динара без урачунатог ПДВ-а

Измењена вредност уговора:

Анексом II Уговора не мења се првобитна
вредност уговора

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Радови се изводе на основу Уговора о извођењу радова бр.01-456 од 21.05.2019.године, oдносно 37/19, са изабраним извођачем радова „WINNERS“ DOO Ниш
који заједнички наступа у групи са „Пут инжењеринг“доо и „ Про-метан“ доо Ниш.
Рок за извођење радова (дефинисан чланом 5. Уговора о извођењу радова) је 18 месеци од дана увођења у посао. Извођач је уведен у посао 20.06.2019. године.
Одлуком Надзорног одбора, а по захтеву Извођача радова, рок за завршетак радова продужен је за 53 дана и потписан Анкес I Уговора бр.01-472/1 од
19.06.2020. године.
Извођач радова се дана 03.12.2020. године обратио Наручиоцу Захтевом за продужење рока за изградњу објеката у ул. Мајаковског Л7, Л8 и Л9 за још 60 дана ,
због појаве оболелих од вируса Covid 19 и карантина контакта са зараженима, као и због појаве вируса код појединих подизвођача којима је уплаћен аванс, а
које су затворене због појаве вируса.
Чланом 7. став 2 Уговора о извођењу радова предвиђено је да Извођач може захтевати привремено обуствљање радова због наступања природних догађаја као
и мера предвиђених актима надлежних органа, а чланом 8. став 1.Уговора у којим случајевима има право да захтева продужење рока за извођење радова у
случају у коме је због промењених околности био спречен да изводи радове ( члан 42. Посебних узанси о грађењу).
Служба надзора је Писаним мишљењем бр.03-920 од 07.12.2020. год. дала сагласност да су оправдани разлози за продужетак рока , с обзиром на велики број
позитивних на вирус и обавезног карантина особа које су биле у контакту са позитивним особама, па предлаже Наручиоцу да прихвати продужетак рока
изградње за још 60 дана.
Анексом II уговора продужава се уговорени рок за извођење радова за 60 дана.
Унете измене производиће дејство од дана закључења Анекса II уговора.

Остале информације:

