
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: Општинска управа
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	Text5: Радови на реконструкцији тротоара у градским улицама, поплочавању кеја, степеништа и рампе - ознака и назив из општег речника јавних набавки: 45454000 – Радови на реконструкцији, 45233222 – Радови на поплочавању и асфалтирању површина.
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	Text8: Извођач радова је поднео захтев за признавање вишка радова и продужење рока за извршење уговора под бројем 384 од 27. 12.2019.године, у коме наводи да је на градилишту, односно предметним тротоарима који се реконструишу уочено да су поједини ивичњаци у веома лошем стању и да треба извршити замену новим ивичњацима и то: у улици Гордане Тодоровић укупно 167 м, у улици Ставре Партизана 40 м, а у улици Првомајској 33 м. С обзиром да је по уговору предвиђена замена ивичњака у дужини од 73 метара, то је потребно признати вишак радова по првобитно понуђеној цени за замену ивичњака, и то у дужини од 167 метара по цени од 2.200,00 динара, што укупно износи 367.400,00 динара  и даје укупну вредност уговорених радова у износу од 7.931.708,50 динара без ПДВ-а. Такође је у захтеву тражено да се продужи рок за извођење радова за 90 календарских дана због лоших временских услова.Наручилац је размотрио захтев, затражио мишљење надзорног органа и установио да је захтев оправдан, да су радови потребни у наведеном обиму, а да се у погледу рока за извођење радова ради о објективним околностима, те се  одобрава  продужење рока за извођење радова за 90 календарских дана.Основ за измену уговора су одредбе члана 6, 15. и 20. Уговора.


