
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:


	Text1: Научни институт за прехрамбене технологије у Новом Саду
	Text2: Нови Сад, Булевар цара Лазара 1
	Text3: www.fins.uns.ac.rs
	Text5: Aдаптација пословног простора Инстиута; 45000000 – Грађевински радови
	Text6: 4.772.435,30 РСД без ПДВ-а
	Text7: 4.772.435,30 РСД без ПДВ-а
	Dropdown1: [Остало]
	Text12: Из наведеног разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, директор Института је донео одлуку да се Основни уговор бр. 27-15/2019-6 од 18.12.2019. године измени, те су зато Наручилац и Понуђач/извођач закључили Анекс 1 дана 10.02.2020. године, којим је измењен члан 1. Основног уговора и у прву фазу радова под бројем VIII. додати су „остали радови“, чиме је Основни уговор усклађен са конкурсном документацијом и прихваћеном понудом.
	Dropdown2: [Радови]
	Text8: Наручилац је са понуђачем/извођачем NIKA CONSTRUCTION D.O.O. са седиштем у Београду, ул. Светогорска бр. 74/2, након спроведеног поступка за јавну набавку мале вредности бр. 27-15/2019 закључио Основни уговор бр. 27-15/2019-6 од 18.12.2019. године за адаптацију пословног простора Института у вредности од 4.772.435,30 РСД без ПДВ-а.У току реализације уговора уочена је техничка грешка, у смислу што у члану 1. Основног уговора бр. 27-15/2019-6, у којем су побројани радови који су предмет уговора, нису били наведени „остали радови“. „Остали радови“ су предвиђени у понуди понуђача/извођача бр. 156/19 која је прихваћена од стране Наручиоца и обухваћени су износом од 4.772.435,30 РСД без ПДВ-а, те се у том смислу не мења вредност уговора.


