
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:
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	Text12: У складу са чл. 50. ЗЈН наручилац Градска управа Пирот је Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке којом један наручилац овлашћује другог наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке и предузме одређене радње у поступку, број II-404-650/2019 од 29.07.2019.године овластио Јавно предузеће за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке и предузме одређене радње у предметном поступку.  
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	Text8: Уговор се мења на основу Захтева за продужетак рока за извођење радова,  Извођача радова „Друмови А&Д“ ДОО, Пирот ул. Гњилан 2 бб, ПИБ 103943883, МБ 20053763 и Допуне Захтева од 31.12.2019. године којим се тражи продужетак рока за извођење радова којим се продужава рок за завршетак радова тако да је сада крајњи рок за завршетак радова 250 календарских дана (не дуже од 250 календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану који је прихватио Наручилац.Разлог за продужење рока за завршетак радова на уређењу улице у селу Крупац - I фаза састоји се у томе што ЈП Водовод и канализација изводи радове на замени водоводне мреже у селу Крупац , те је због ове ситуације потребно продужење рока за извођење радова.На основу наведеног, рок за продужетак радова из члана 4. Уговора о набавци радова на уређењу улице у селу Крупац - I фаза, број уговора код Наручиоца по овлашћењу 01-432-14/19 од 03.10.2019. године, а код Узвођача радова број 140/19/У од 27.09.2019. године, а у складу са чланом 5. Уговора се мења тако да сада гласи:“Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 250 календарских дана (не дуже од 250 календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану који је прихватио Наручилац.”     Општи речник набавки: 45233140 - Радови на путевима.


