ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

"Регионална депонија" доо Суботица

Адреса наручиоца:

Трг Лазара Нешића 1, Суботица

Интернет страница наручиоца: www.deponija.rs
Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Услуге

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:

Јавна набавке мале вредности услуге – физичко обезбеђење центара за сакупљање отпада у
Чоки, Новом Кнежевцу и Малом Иђошу број ЈНМВ 04/17, Партија 1.

Првобитна вредност уговора:

329.966,00 динара без ПДВ-а
395.959,20 динара са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора:

656.306,00 динара без ПДВ-а
787.567,20 динара са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Уговорне стране, у складу са чланом 11., мењају одредбе Уговора из објективних околности,
јер је неопходно да се важност уговора продужи и да се обезбеди континуирано обезбеђење
центра за сакупљање отпада након истека важности Уговора све док се не стекну услови за
спровођење јавне набавке на основу усвојеног Програма пословања за 2018. годину, јер у
супротном ,због проуштања обезбеђења објеката и покретне имовине, може да наступи
ненадокнадива штета на имовини која се обезбеђује.
Уговорне стране овим Анексом продужују важност Уговора за период почев од 01.01.2018.
године најкасније до 31.03.2018. године, односно до дана закључења новог уговора на
основу претходно спроведеног поступка јавне набавке у току 2018. године.
Остале информације:
Наручиоц је дана 29.09.2017. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале
вредности услуге – физичко обезбеђење центара за сакупљање отпада у Чоки, Новом
Кнежевцу и Малом Иђошу број ЈНМВ 04/17, Партија 1, закључио уговор за вршње услуге
физичког обезбеђења центра за сакупљање отпада у Малом Иђошу, у периоду од 02.10.2017.
године до 31.12.2017. године, са предузећем ,,Хелп,, ДОО Суботица.

