На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке Одлуке председника Градске општине
Вождовац о додели уговора за отворени поступак јавне набавке радова који се
односи на „Уређење и одржавање степеништа и прилазних стаза“, I бр 404-45/19
од 16.05.2019. и члана 11. Уговора I бр 404-45/19 од 29.05.2019. председник
доноси
О Д Л У К У
о измени уговора
МЕЊА СЕ УГОВОР закључен дана 29.05.2019. са понуђачем „ЕКОГРАДЊА
ПРОЈЕКТ“ д.о.о, Београд, Ул. Илије Гарашанина бр 27/3, број понуде: 05-12/5
од 08.05.2019.
Образложење
Одлуком председника Градске општине Вождовац I бр 404-45/19 од
28.03.2019. покренут је отворени поступак јавне набавке радова, који се односи
на „Уређење и одржавање степеништа и прилазних стаза“, ОРН 45454000.
Процењена вредност јавне набавке је до 16.333.333,33 динара без ПДВ-а. Позив
бр 404-45/19, је постављен на Порталу јавних набавки, Порталу Службеног
гласника и на сајту ГО Вождовац дана 08.04.2019. Одлука о додели уговора је
донешена 16.05.2019.
Дана 29.05.2019. Уговор је додељен понуђачу „ЕКОГРАДЊА
ПРОЈЕКТ“ д.о.о, Београд, Ул. Илије Гарашанина бр 27/3. Цене радова које су
предмет овог уговора су дате у Предмеру и предрачуну радова и у понуди
бр. 05-12/5 од 08.05.2019, појединачно за сваку ставку из предмера и
предрачуна, односно у укупном износу од 14.506.560,00 динара без обрачунатог
пореза на додату вредност, односно 17.404.272,00 динара са обрачунатим
порезом на додату вредност.
Дана 15.07.2019. Наручилац се обратио дописом број К-391/19 ЈКП
„Зеленило-Београд“, Мали Калемегдан бр 8, Београд како би добио сагласност
за израду бетонских стаза које прелазе преко зелених површина на територији
ГО Вождовац. ЈКП „Зеленило-Београд“ је дана 28.08.2019. послало мишљење у
ком нису прецизирали да ли су сагласни са предлогом Наручиоца. Дана
30.10.2019. Наручилац поново доставља захтев за сагласношћу број КВ-264/19
при чему добија идентичан одговор 01.11.2019. од стране ЈКП „ЗеленилоБеоград“. С обзиром на то, да у оба дописа не постоји прецизирана сагласност
за извођење радова, Наручилац одустаје од извођења радова на следећим
позицијама, па предложени мањак на тим позицијама износи 793.500,00 динара
без ПДВ-а:
4. Медаковић 3, Ул. Боривоја Стевановића 12 – у делу који се односи на бетонирање
стазе.
39. Б. Јерковић 3, Ул. Драгице Кончар 33 – стаза, степенице
40. Б. Јерковић 3, Ул. Игњата Јоба 26, стаза
59. Булевар Ослобођења 76
69. Устаничка 149 – 151- стаза
70. Војводе Степе 114
82. Б. Јерковић, Ул. Драгице Кончар-вртић „Плави Чуперак“-стаза
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Дописом од стране надзора који је Наручилац добио 16.12.2019. се јавила
потреба за вишком и мањком радова на одређеним локацијама:
- Мањак: 6, 9, 10, 13, 15, 37, 43, 61, 65, 71, 76, 79, 81, 84
- Вишак: 16, 17, 19, 31,, 38, 52, 53
Такође, на следећим локацијама Надзор је прецизним мерењем утврдио да
одређене позиције нису у складу са количима приказаним у чаршафу
достављеном од стране Извођача, па у складу са тим исте нису признате у
укупном износу од 470.369,00 динара без ПДВ-а.
На предлог Надзора, Наручилац даје сагласност, па се укупна вредност уговора
смањује за вредност од 1.883.458,50 динара без ПДВ-а:
1) Укупна вредност:
је 12.623.101,50 динара без ПДВ-а

На основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС 124/2012,
14/2015, 68/2015) члан 115. Став 2, дописа Надзорног органа од 16.12.2019,
доносим одлуку као у диспозитиву.
Одлуку доставити: Председнику комисије за јавне набавке, Одељењу за
финансије, привреду, друштвене делатности и планирање и архиви општине
Вождовац и објавити на Порталу јавних набавки и сајту ГО Вождовац.
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, који има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке у складу са чланом 148. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
I Број: 404-45/19-3 од
16.12.2019.
ПРЕДСЕДНИК
Александар Савић
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