ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

Градска управа Пирот

Адреса наручиоца:

Српских владара 82, 18300 Пирот

Интернет страница наручиоца: www.pirot.rs
Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:

Набавка бр.1.3.31/2019 Уређење ул. Молијерова
ОРН: 45233140 - Радови на путевима

Првобитна вредност уговора:

9.967.651,90 динара без ПДВ-а.

Измењена вредност уговора:

9.967.651,90 динара без ПДВ-а.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Мења се Уговор o набавци радова на уређењу улице Молијерова, број уговора код Наручиоца по овлашћењу 01-401-14/19 од 03.09.2019.
године, а код Извођача радова 120/19/У од 29.08.2019. године,на основу Захтева којим се тражи измена уговора у погледу услова и начина
плаћања, тако да се члан 3. став 1. и став 2. основног уговора o набавци радова на уређењу улице улице Молијерова мењају тако да сада гласе:
“Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној
ситуацији, сачињеним на основу количине изведених радова из оверене грађевинске књиге и јединичних цена из понуде Извођача, у року
најкасније до 31.12.2019. године“.
“Уговорне стране су сагласне да ће Извођач кроз привремене ситуације изведене радове фактурисати у 2019. години до висине средстава
предвиђених буџетом за 2019. годину”.
Дакле, из члана 3. става 2. основног уговора o набавци радова на уређењу улице Молијерова брише се део реченице која гласи: „ ...а остатак до
висине уговорене цене окончаном ситуацијом до 31.03.2020. године.“

Остале информације:
У складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама наручилац Градска управа Пирот је донео Одлуку бројII-404-586/19 од 11.07. 2019. г. год
којим је овластио ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке.
ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот је у својству наручиоца по овлашћењу спровело поступак предметне јавне набавке
и након закључења уговора објављује Одлуку о измени уговора на Порталу Управе за јавне набавке, на својој интернет адреси
www.jpplanpirot.rs и Порталу службених гласила РС.

