ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА

Адреса наручиоца:

Алеја Маршала Тита 31. , Суботица

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

Остало

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:
Радови на испуњавању услова из Плана противпожарне заштите по партијама Партија 1 - Радови на испуњавању услова из Плана противпожарне заштите за РЈ
"Дом за негу“
Назив и ознака из општег речника набавки: 45343200 Радови на инсталацији опреме
за заштиту од пожара

Првобитна вредност уговора:

13.065.804,78 динара без ПДВ-а, односно
15.678.965,73 динара са ПДВ-ом.

Измењена вредност уговора:

13.065.804,78 динара без ПДВ-а, односно
15.678.965,73 динара са ПДВ-ом.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Члан 4. Основног уговора мења се и гласи:
Наручилац се обавезује да извођачу плати аванс у износу од 50% уговорене вредности радова у року од 5 дана од дана закључења уговора и предаје гаранције за
повраћај аванса и добро извршење посла, а преосталих 50% уговорене цене након достављања привремених и окончане ситуације по завршетку радова и извршене
примопредаје исрих, а на основу исправног рачуна достављеног од стране извођача радова. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Члан 5. Основног уговора мења се и гласи :
Извођач радова се обавезује да ће радове који су предмет уговора извршити у року до 28.02.2019.године . Извођење радова који су предмет набавке врши се на адреси
наручиоца:Геронтолошки центар, радна јединица ？Дом за негу“, 27. Марта 36, Суботица.
Извођач радова се обавезује да наручиоцу испоручи опрему и материјал, те да уградњу исте изврши стручно, у складу са важећим прописима, стандардима и препорукама,
а на основу техничке спецификације.

Остале информације:
Остале одредбе основног уговора остају непромењене.

