
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: ЈП "Дирекција за изградњу општине Голубац"
	Text2: ул. Цара Лазара бр. 15
	Text3: 
	Text5: Санација и адаптација тротоара у улици Вука Караџића у Голупцу, назив и ознака из општег речника набавки – Радови на изградњи пешачких стаза -  45233161.
	Text6: 5.252.479,10 динара, без ПДВ-а
	Text7: 5.252.479,10 динара, без ПДВ-а
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text12: Мења се рок за извођење радова и сада је крајњи рок за завршетак радова 13.09.2015. године, уместо 24.08.2015. године.
	Dropdown2: [Радови]
	Text8: Објективни разлози за продужетак рока радова садржани су у општепознатој чињеници да су током јула и августа месеца температуре ваздуха прелазиле и 35 степени целзијуса, и то по више дана узастопно, те због тога Извођач није био у могућности да обавља рад у пуном обиму, већ је исти прилагођавао временским условима, обзиром да се целокупан рад одвија на отвореном.Чланом 6. Уговора је предвиђено да се рок за извођење радова продужава на захтев Извођача: - у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;- у случају елементарних непогода и дејства више силе;- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.Чланом 115. Закона о јавним набавкама је предвиђено да након закључења уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената уговора, само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији  и уговору, односно предвиђени посебним прописима.


