ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

ОПШТИНА АПАТИН

Адреса наручиоца:

Српских владара бр. 29

Интернет страница наручиоца: http://www.soapatin.org/
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:

Реконструкција и енергетска санација објекта – вртића „ Лептирић“ у Пригревици, фаза II –
електроенергетски радови, радови на грејању и остали радови
ОРН:
45231400
Радови на изградњи електроенергетских водова
45331000
Радови на инсталацији грејања

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

4.391.054,50 динара без ПДВ-а, односно
5.269.265,40 динара са ПДВ-ом
_______

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Општина Апатин је у обавези да до 15.12.2018. године достави извештај о спроведеним
активностима и утрошку средтава сходно Уговору о суфинансирању популационе политике
јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години који је закључен између
Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и
Градова Сомбора и Суботице, Општина Оџаци и Апатин, бр. 401-01-90/2018-01/1 од 19.7.2018.
године, који је у Општини Апатин заведен под бр. 404-273/2018-II.Општини Апатин наведеним
уговором за реконструкцију и адаптацију дечијег вртића „Лептирић“ Пригревица одобрена су
средства чија је укупна вредност износи 8.520.000,00 динара, од чега 6.787.032,00 динара
представља учешће Кабинета МДПП, а 1.732.968,99 динара износи учешће Општине Апатин.

Остале информације:
Уговор - реконструкција и енергетска санација објекта - вртића „Лептирић“ у Пригревици,
фаза 1. – кров, таваница и плафони, радови на фасади и спољна столарија, бр.
404-350/2018-II од 18.9.2018 .закључен са извођачем „СОМБОРЕЛЕКТРО“ доо Сомбор из
Сомбора, ул. Ади Ендре 27, ПИБ - 100017369 , МБ - 08286523, мења се тако што се плаћање
уговорених радова врши на рачун Извођача број 325-9500700033987 код банке - ОTP
авансно !00% у року од два дана од дана закључења Анекса 1. предметног уговора .

