Općina Blato, Trg Franje Tuđmana 4, 20271 Blato, OIB: 40097918961, koju zastupa načelnik Ante
Šeparović, dipl.ing. (dalje u tekstu: “Naručitelj”), sjedne strane
i
Reliance d.o.o., Marina Držića 25, 21000 Split, OIB: 55509707625, koje zastupa direktor Tomislav
Albini, dipl.ing.građ. (dalje u tekstu: “Izvoditelj”), s druge strane
zaključuju u Blatu, dana 27. siječnja 2021. godine, sljedeći
DODATAK III.
osnovnog Ugovora o izvođenju radova “Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u Općini Blato”
Članak 1.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su 10. listopada 2019 godine sklopile osnovni Ugovor o izvođenju
radova “Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u Općini Blato”, dana 3. lipnja 2020. godine
Dodatak I. te 30. studenoga 2020. godine Dodatak II. osnovnog Ugovora o izvođenju radova „Izgradnja i
opremanje dječjeg vrtića i jaslica u Općini Blato“.
Članak 2.
Mijenja se članak 3. osnovnog Ugovora iz članka 1, ovog Dodatka III. i glasi:
“3,1. Ugovorena vrijednost radova prema Ponudbenom troškovniku i Iznjenama i dopunama
troškovnika Izvoditelja donesenim sukladno Izmjeni i dopuni građevinske dozvole iznosi:
8.836.519,85 kn
(slovima: osammilijunaosamstotridesetšesttisućapetstodevetnaest kuna i osamdesetpet lipa)
+ PDV 2.209.129,96 kn
(slovima: dvamilijunadvjestodevettisućastodvadesetdevet kuna i devedesetšest lipa)

UKUPNO: 11.045.649,81 kn
(slovima: jedanaestmilijunačetrdesetpettisućaseststočetrdesetdevetkuna i osamdesetjedna lipa).
3.2.
Jedinične cijene za radove koji su predmet ovog Ugovora su jedinične cijene iz troškovnika iz
stavka 3.1 ovog Ugovora.
3.3.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se jedinične cijene iskazane u troškovniku iz stavka 3.1. ne
mogu mijenjati.
3.4.
Količina radova koji su predmet ovog Ugovora navedena u troškovniku Izvoditelja, identična je
količini iz troškovnika koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi, osim dijela na koji se odnose Izmjene
i dopune troškovnika donesene sukladno Izmjeni i dopuni građevinske dozvole, te je određena okvirno.
Stvarna količina radova može biti veća ili manja od okvirne (predviđene). Obračun izvedenih radova vršit
će se na bazi stvarno izvedene količine, ovjerene u građevinskom dnevniku i ugovorenih jediničnih
cijena.”
Članak 3.
Ugovorne strane su suglasne da ostale odredbe iz osnovnog Ugovora, Dodatka 1. i Dodatka 11. iz članka 1.
ovog Dodatka III. ostaju u cijelosti na snazi i stranke su ih se dužne pridržavati.

Članak 4.
Ovaj Dodatak III. Ugovora sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka i to po 2 (dva) za svaku govornu
stranu, a stupa na snagu danom ovjere svih potpisnika.
ZA NARUČITELJA
Načelnik
Ante Šeparović, dipl.ing.

ZA IZVODITELJA
Direktor
Tomislav Albini, dipl.ing.građ.
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