На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12, 14/2015, 68/2015), члана 11. Уговора бр 14/19 од 30.07.2019, Одлуке
директора Установе Вождовачки центар - Шумице о додели уговора у
отвореном поступку јавне набавке радова који се односи на „Адаптација
простора“, I бр 14/19 од 17.07.2019, доносим
О Д Л У К У
о измени уговора
МЕЊА СЕ уговор закључен дана 30.07.2019. са понуђачем „IN-FINITY E&C“
из Београда, Ул. Јове Илића бр 89, број понуде: 33-П/19 од 10.06.2019.
Образложење
Одлуком директора Установе Вождовачки центар - Шумице I бр 14/19 од
23.05.2019. покренут је отворени поступак јавне набавке радова, који се односи
на „Адаптација простора“, ОРН 45454000, процењене вредности до
15.276.000,00 динара без ПДВ-а (у даљем тексту: предметна јавна набавка), коју
спроводи Комисија за јавне набавке.
Дана 30.07.2019. Уговор је додељен понуђачу „IN-FINITY E&C“ из
Београда, Ул. Јове Илића бр 89. Цене радова које су предмет овог уговора су
дате у Предмеру и предрачуну радова и у понуди бр. 33-П/19 од 10.06.2019,
појединачно за сваку ставку из предмера и предрачуна, односно у укупном
износу од 12.159.132,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност,
односно у износу од 14.590.958,40 динара са урачунатим порезом на додату
вредност.
Дана 26.12.2019. је стигао допис од стране надзорног органа „Коани
Инжењеринг“, са детаљним образложењем новонастале ситуације при чему је
указано на чињеницу да количине из предмера и предрачуна не одговарају
реалном стању ствари на терену при чему је неопходно извести вишкове радова
на позицији Ц.1 јер у супротном читава функција расвете не би могла бити
оспособљена.
Вишак предложених радова износи 588.000,00 динара без ПДВ-а, односно
4,83 % што не прелази дозвољени лимит од 5 %.
Такође, услед спортско рекреативних активности, као и услед
новогодишњих празника, продужава се рок за извођење радова за 23 дана,
односно до 04.02.2020.
На предлог Надзора, Наручилац даје сагласност, па је укупна вредност уговора:
1) Укупна понуђена цена:
је 12.747.132,00 динара без ПДВ-а
На основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС 124/2012,
14/2015, 68/2015) члан 115. Став 2. и дописа Надзорног органа од 26.12.2019,
доносим одлуку као у диспозитиву.
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Одлуку доставити: Извођачу, Комисији за јавне набавке, Правној служби,
архиви Установе „Вождовачки центар Шумице“ и објавити је на Порталу јавних
набавки.

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ ВОЖДОВАЧКИ ЦЕНТАР - ШУМИЦЕ
I Број: 14/19-2 од
08.01.2020.
ДИРЕКТОР
Зоран Иваниш
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