Београдска пословна школа
Висока школа струковних студија
Број: 01-30/753
Датум:18.11.2017. године

На основу члана 115.став 2. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике
Србије, број 124/12, 14/15 и 68/15) доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Број ЈН 15/2017 – РАДОВИ – адаптација и реконструкција

1. Подаци о наручиоцу: Београдска пословна школа – Висока школа струковних
студија из Београда, Улица Краљице Марије 73.
2. Врста наручиоца: Школа
3. Предмет јавне набавке: радови, адаптација и реконструкција (ОРН: 45454000) у
објекту Наручиоца.
Извођење радова који су предмет јавне набавке 15/2017 обухвата:
- грађевинске радове;
- машинске радове;
- електро радови.

4. Технички опис радова: исказан је у Конкурсној документацији ЈН 15/2017.
5. Место извршења радова: објекат Наручиоца – Београд, Улица Краљице Марије 73.

6. Назив и ознака из општег речника набавки: (ОРН: 45454000) радови.
7. Број Уговора: 01-30/588, закључен 24.07.2017.године.
8. Првобитна вредност уговора: 80.780.346,21 динара без ПДВ-а.
9. Измењена вредност уговора: 89.358.429,62 динара без ПДВ-а.
10. Објективни разлози за измену Уговора:`
Наручилац је у складу са Финансијским планом за 2017.годину и Планом јавних
набавки за исту годину спровео отворени поступак јавне набавке, број ЈН 15/2017
радови ( адаптација и реконструкција) и закључио Уговор са носиоцем и главним
извођачем радова : „ STEELSOFT“ d.o.o. из Београда, Улица Аутопут 71, и
подизвођачима:„ TVI“ d.o.o. из Београда, Улица Стојана Матића број 44/2, и „
GEMONT“ d.o.o. из Београда, Улица Милана Ракића број 66.
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Са истим Извођачем закључен је и I Анекс уговора, број 01-30/665, од
16.09.2017.године којим је продужен рок за завршетак радова , због промењеног
режима рада Извођача ( рад после 16,00 часова и викендом ), условљено
септембарским испитним роковима и радним и наставним активностима, до
23.новембра 2017.године.
Надзорни орган, Šiping d.o.o. из Београда, Улица Драгана Ракића број 20 Е, на захтев
Наручиоца извршио је допунску детаљну анализу извршених радова и утврдио потребу
за одустанком од појединих позиција из Конкурсне документације, као и потребу за
извођењем одређене врсте радова која није саджана у Конкурсној документацији и о
томе доставио Наручиоцу Извештај.
Наручилац је размотрио мишљење Надзорног органа и сагласан је да се усвоји
достављени преглед вишка и мањка радова, јер постоје објективни разлози за
поступање у складу са чл. 12. и 13. основног Уговора, обзиром да се ради о
одступањима у количинама радова утврђеним на лицу места, које, по мишљењу
Надзорног органа треба прихватити из разлога што су неопходни за извршење
уговорених радова, па се њихово извођење не може изоставити или одложити, јер би
се тиме проузроковали већи трошкови, угрозио квалитет изведених радова и продужио
рок завршетка истих, као и, по мишљењну Надзорног органа, од појединих уговорених
радова потребно је одустати у сврху смањења трошкова и средства употребити за
извођење радова који ће на бољи начин употпунити реализацију укупног пројекта.
Укупна одступања од пројектованих количина:
- вишкови и непредвиђени радови: 18.824.107,22 динара, без ПДВ – а ( 23,30 % од
уговорене вредности по основном Уговору ):
= вишкови:
= непредвиђени:
-

14.856.353,52динара, без ПДВ – а;( 18,39 % )
3.967.753,70 динара, без ПДВ – а;( 4,91 % )

мањак радова:
10.246.023,81 динара, без ПДВ –а ( 12,68% од
уговорене вредности по основном Уговору ).

(Вишкови радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине
радова.
Непредвиђени радови су они радови који уговором нису обухваћени, а који се морају
извести.
Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене
количине радова.)
На основу претходних података утврђује се да се вредност радова по основном
Уговору увећава за 8.578.083,41 динара, без ПДВ – а и износи: 89.358.429,62 динара,
без ПДВ-а ( 10,62% од уговорене вредности радова по основном Уговору ).
Увећани обим предмета набавке, по основу непредвиђених радова у складу је са
ставом 1., члана 115. Закона о јавним набавкама, а вишак радова у складу са ставом
3.,члана 115. Закона о јавним набавкама.
Наручилац ће, у вези са ставом 1., члана 115. Закона о јавним набавкама, ову Одлуку,
у року од три дана, објавити на порталу Управе јавних набавки и извештај доставити
Управи за јавне набавке и и Државној ревизорској институцији.
Извођач је обавезан да достави Наручиоцу , преко Надзорног органа, понуду за
уговарање са прегледом вишка и мањка радова, са количинама и уговореним
јединичним ценама.
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Надзорни орган је обавезан да провери основаност понуде, преконтролише позиције и
количине радова и мишљење, са детаљним образложењем, достави Наручиоцу на
усвајање.
По прихватању понуде са прегледом вишка и мањка радова од стране Наручиоца,
Наручилац ће са Извођачем закључити анекс Уговора, а пре окончаног обрачуна,
односно испостављања окончане ситуације.

Београд,
18.11.2017.године

НАРУЧИЛАЦ
Директор
Проф.др Ђуро Ђуровић
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