На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке председника Градске општине Вождовац о
закључењу Уговора за отворени поступак јавне набавке услуга који се односи
на „Чишћење зграде“, I бр 404-62/19 од 24.05.2019. и на основу члана 9.
Уговора бр 404-62/19 од 10.06.2019, председник доноси
О Д Л У К У
о измени уговора
МЕЊА СЕ уговор закључен дана 10.06.2019. са понуђачем „Екотрифоглио“
агенција за чишћење објеката, УЛ. Маршала Тита бр. 79 Београд, који је поднео
понуду од 20.05.2019.
Образложење
На основу Одлуке председника Градске општине Вождовац I бр 404-62/19
од 19.04.2019. покренут је отворени поступак јавне набавке услуга који се
односи на „Чишћење зграде“, ОРН 90910000, коју спроводи Комисија за јавне
набавке. Уговор се закључује на период од годину дана. Процењена вредност
набавке износи 5.416.666,66 без ПДВ-а
Позив бр 404-62/19, постављен је на Порталу јавних набавки, Порталу
Службеног гласника и на сајту ГО Вождовац дана 19.04.2019. године. У
наведеном позиву утврђен је критеријум за избор најповољније понуде и то
најнижа понуђена цена.
Дана 10.06.2019. Уговор је закључен са понуђачем „Екотрифоглио“ д.о.о.
Београд, Ул. Маршала Тита бр 79. Цене услуге која је предмет овог уговора су
дате у понуди од 20.05.2019. године.
Дана 24.02.2020. године је стигла је молба Извршиоца која наводи
неопходност повећања дозвољених 5 % од укупне вредности Уговора, због
повећања цене рада.
На предлог одговорног лица, Наручилац даје сагласност на поменуту
Молбу, па је сада укупна вредност Уговора:
1) Укупна вредност уговора:
је 5.687.499,99 динара без ПДВ-а
На основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС 124/2012,
14/2015, 68/2015) члан 115. Став 2, Молбе извршиоца услуге од 24.02.2020.
године и члана 9. Уговора бр 404-62/19 од 10.06.2019, 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.
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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: 404-62/19-3 од
02.03.2020.

ПРЕДСЕДНИК
Александар Савић
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