СРПСКИ АТЛЕТСКИ САВЕЗ
Број: 237/11 – 20
03. 09. 2020. године
Београд
На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 124/12,
14/15 и 68/15),
СРПСКИ АТЛЕТСКИ САВЕЗ
Страхињића Бана 73а, Београд
Објављује
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Врста поступка: отворени поступак, ЈНОП 2/2020
Српски атлетски Савез“, Страхињића Бана 73а, Београд, www.sas.org.rs
Удружење - Грански спортски савез - остало.
Радови: Радови на реконструкцији трим стазе у Крушевцу
ОРН: 45454000 – радови на реконструкцији.
Првобитна вредност уговора без пдв: 7.790.000,00 динара.
Измењена вредност уговора без пдв: 8.179.500,00 динара
Основни подаци о добављачу: „Пејком“, доо, Бранка Крсмановића 6, Београд ПИБ
10004010, мат. бр.1724738.
8. Након увођења у посао изабраног извођача радова, извођач радова је приликом изласка
на терен затекао следеће стање, и утврдио непредвиђене и вишкове радове који су
настали услед лошег стања стазе на коју је требало излити тартан стазу:
• 80% стазе са обе стране је зарастао у траву, утврђено је да је ниво стазе нижи од околне
стазе и сталним спирањем набачен је слој хумуса 5-20 цм са обе стране стазе. Ове
недостатке је неопходно уклонити и очистити и поново формирати скарпе.
• Утврђено је и да су ивичњаци одвојени 15-20мм од асфалта, пукотине пуне хумуса и
зарасле у траву, а важност ивица за стабилност ново изливене подлоге је неопходна за
добро извршење посла.
У складу са закљученим Уговором о извођењу радова, овим анексом уговора утврђује
се вишак радова, насталих на основу утврђеног стања на терену, за коју Извођач радова
није знао, нити је могао знати у тренутку закључења Уговора о извођењу радова на
реконструкцији трим стазе у Крушевцу, а све у складу са чланом 2. Основног Уговора
о извођењу радова, чланом 115 став 1 Закона о јавним набавкама и Посебних узанси о
грађењу.
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ДИРЕКТОР
___________________
Слободан Бранковић

