Република Србија
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове
Број: 759-2/16
Датум: 4.4.2018. године
Београд
На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/14,
14/15 и 68/15) и члана 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр.
18/77“) доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца: Министарство спољних послова, Кнеза Милоша број 24-26 Београд
Интернет страница наручиоца: www.msp.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе
Врста предмета: радови
Назив и ознака из општег речника набавки: 45000000-7 Грађевински радови
Подаци о уговору: Уговор о извођењу радова на санацији мокрих чворова на вертикали 24 у

објекту Министарства спољних послова број: 2051-19/16 од 1. новембра
2017 године;
Извођач радова: NORIS INŽINJERING д.о.о Београд, са седиштем у Београду, ул.
Страхињића Бана бр. 30 ПИБ: 103876558, матични број 20037539 које
заступа Милунка Кијановић, директор (у даљем тексту: Извођач радова)
- са члановима групе понуђача:
„ЕЛКОМС“ д.о.о Београд ,са седиштем у Београду ул. Јужни булевар бр.
144/303а, ПИБ 100013399, матични број 17078682 кога заступа Јонуз
Мулалић, директор и
-„ОРНАМЕНТИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ“
д.о.о. ул. Ребеке Вест бр.102 из Београда, ПИБ 100027506, матични број
07547579 кога заступа Алексанар Петровић, директор
Првобитна вредност уговора: 13.752.883,51 динара без ПДВ-а
Измењена вредност уговора: 14.347.415,17 динара без ПДВ-а
Образложење
Министарство спољних послова као Наручилац спровело је отворени поступак јавне
набавке „Извођење радова на санацији мокрих чворова на вертикали 24 у објекту Министарства
спољних послова“ број ЈН 15/2017 и закључило Уговор број 2051-19/16 од 1. новембра 2017.
године, са Извођачем радова NORIS INŽINJERING д.о.о Београд, ул. Страхињића Бана бр. 30 и

2
члановима групе понуђача „ЕЛКОМС“ д.о.о Београд ,са седиштем у Београду ул. Јужни булевар
бр. 144/303а и „ОРНАМЕНТИНВЕСТИНЖЕЊЕРИН д.о.о. ул. Ребеке Вест бр.102 из Београда
Током реализације Уговора појавила се потреба за уговарањем вишка радова на
страни Наручиоца а на основу члана 115. Закона о јавним набавкама, како је то регулисано у
члану 5. Основног уговора.
Извођач радова обратио се Наручиоцу дописом број 202 од 28.12.2017. године
заведеног код Наручиоца под бројем 222-1/16 од 20.1.2018. године, тражио сагласност за
извођење вишкова радова;
Имајући у виду да је увидом вишак радова у износу од 594.531,66 динара без ПДВ-а,
што представља 4,32% посто од укупно уговорене цене радова, неопходно исте извести како
би се окончали уговорени радови, Наручилац и Извођач радова сагласни су да се у Уговору
о извођењу радова на санацији мокрих чворова на вертикали 24, у објекту Министарства
спољних послова број: 2051-19/16 од 1. новембра 2017, изврши измена и допуна
Спецификације у члану 2. Уговора и изврши измена члана 3. став 1. Уговора.
Члан 3. став 1. наведеног уговора се мења и гласи:
„Укупно уговорена цена радова износи 14.347.415,17 динара без ПДВ-а“.
Прилог: Извод из конкурсне документације
-

Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 4.26 и Модел уговора страна 71 од 81
конкурсне документације.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Вељко Одаловић

Објавити:
на Порталу јавних набавки и
интернет презентацији МСП-а

