ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца: www.mtt.gov.rs
Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Радови

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:
Радови основног уговора обухватају пројектовање, изградњу нових, реконструкцију и санацију
постојећих антенских стубова – инфраструктурних система за емитовање и дистрибуцију дигиталног
телевизијског сигнала на територији Републике Србије на 25 емисионих локација: Алексинац,
Бајина Башта, Црвени чот, Дели Јован, Маљен, Бесна Кобила, Гоч, Вршац, Рудник, Овчар, Црни врх –
Јагодина, Тупижница, Кладово, Копаоник Гобеља, Цер, Гучево, Љубовија Немић, Мајданпек –
Старица, Нови Пазар, Црни врх – Пирот, Јастребац, Суботица, Торник, Битовик и Кошутњак.
45000000 – Грађевински радови

Првобитна вредност уговора:

IV. Првобитна вредност уговора:
- 697.842.655,91 динара без ПДВ-а,
- 823.454.333,97 динара са ПДВ-ом.

Измењена вредност уговора:

IV. Првобитна вредност уговора:
- 697.842.655,91 динара без ПДВ-а,
- 823.454.333,97 динара са ПДВ-ом.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени глaсник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) предвиђено је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно
и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима, и да, ако наручилац намерава да измени уговор о јавној набавци, дужан је да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л и да у року од
три дана од дана доношења објави одлуку на Порталу јавних набавки и достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
На основу члана 37. став 13. Закона о министарствима („Службени гласник РС“,број 44/14) Министарство трговине, туризма и телекомуникација преузело је од Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација запослене и постављена лица, као и права, обавезе,
предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење надлежности у области спољне и унутрашње трговине, телекомуникација и информационог друштва, које је на основу члана 36. став 16. Закона о министарствима (Сл. гласник РС бр. 72/12, 76/13, 34/14 – УС) правни
следбеник Министарства културе, информисања и информационог друштва, које је закључило Уговор о набавци радова – изградња и пројектовање инфраструктуре система за емитовање и дистрибуцију дигиталног телевизијског сигнала на територији Републике Србије, дел. број
404-02-43/8/2011-06 од 17.10.2011. године.
Основни уговор је закључен у оквиру Програма реализације дигитализације радиодифузије усвојеног Закључком Владе 05 Број: 345-6483/2011-1 од 25. августа 2011. године, којим је задужено Министарство културе, информисања и информационог друштва да у сарадњи са
Јавним предузећем „Емисиона техника и везеˮ спроведе активности према Програму реализације радиодифузије ради преласка са аналогног на дигитално емитовање ТВ сигнала.
Закључком Владе 05 Број: 345-1651/2012 од 9.марта 2012. године о вршењу инвеститорских права, Министарство је легитимисано као инвеститор у поступку прибављања одговарајућих дозвола за извођење радова на 25 локација.
Извођач радова „Амига“д.о.о. Краљево доставио је Наручиоцу Захтев за продужење рока за извођење радова по Основном уговору, који је заведен код Наручиоца под бројем 404-02-11/2014-07 од 27.05.2014. године, који је Министарство уважило, имајући у виду да су постојале
околности које су онемогућиле реализацију уговорних обавеза из Основног уговора, а које уговорне стране објективно нису биле у могућности да предвиде у моменту закључења Основног уговора, односно током спровођења отвореног постука јавне набавке, број О-05/2011, који
је претходио закључењу Основног уговора. Наручилац је донео одлуку о измени уговора, након чега је са Извођачем закључен Анекс I Основног уговора дана 19.06.2014.године, којим је предвиђен рок за завршетак радова у трајању од 120 радних дана од дана закључења Анекса
I.
Извођач радова „Амига“д.о.о. Краљево је потом доставио Наручиоцу Захтев за продужење рока за извођење радова по Основном уговору и Анексу I Основног уговора број 2273/14 од 27.11.2014. године, који је заведен код Наручиоца под бројем 404-02-21/2014-07 од 28.11.2014.
године, у коме се наводи да је услед промењених околности, правних и техничких проблема, извођач био спречен да у одређеном временском периоду изводи радове, те самим тим тражи продужење рока за извођење и завршетак радова. Извођач радова је доставио и
динамику рада у складу са новим предложеним роком за реализацију уговора. Наручилац је потом донео одлуку о измени уговора, након чега је са Извођачем закључен Анекс II Основног уговора дана 15.12.2014.године, којим је предвиђен рок за завршетак радова у трајању од
120 радних дана од дана закључења Анекса II.
Предузеће „Кодар инжењеринг“ д.о.о. је дана 25.05.2015. године доставио Наручиоцу Захтев за за промену носиоца конзорцијума и продужење рока за извођење радова по Основном уговору и Анексима I и II уговора, који је код Наручиоца заведен под бројем 404-02-21/2014 од
27.05.2015. године, у коме се наводи да је дошло до промене носиоца конзорцијума и да је услед промењених околности, правних и техничких проблема, извођач био спречен да у одређеном временском периоду изводи радове, те самим тим тражи продужење рока за
извођење и завршетак радова.
Извођач је доставио Наручиоцу дана 25.05.2015.године и Анекс уговора о оснивању конзорцијума од 15.04.2015. године којим је извршена измена Уговора о оснивању конзорцијума од 02.09.2011. године у делу који се односи на Носиоца конзорцијума. Наведеним Анексом
предвиђено је да је Носилац конзорцијума, почев од 15.04.2015. године, „Кодар Инжењеринг“ д.о.о. из Београда, док је Амига д.о.о. из Краљева добила статус члана конзорцијума. У складу са тим Извођач је доставио захтев за измену текућег рачуна на који се врши уплата
средстава од стране Наручиоца. Наручилац је прихватио разлоге за продужетак рокова, уважио промену носиоца конзорцијума и донео одлуку о измени уговора и закључио са Извођачем Анекс III Основног уговора, број 404-02-82/2015-02 од 2. јуна 2015. године, којим је рок за
извршење радова продужен за 60 радних дана од дана закључења уговора.
„Кодар инжењеринг“ д.о.о. Београд доставио је Министарству трговине, туризма и телекомуникација 21. августа 2015. године захтев за продужење рока извршења уговора који је дефинисан Анексом III Основног уговора, којим предлаже да се уговорени рок продужи, из разлога
што је због правних и техничких проблема био спречен да у одређеном временском периоду изводи радове.

Остале информације:
JN 0 -05/2011

