
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: Градска управа града Пожаревац
	Text2: ул.Дринска бр.2
	Text3: www.pozarevac.rs
	Text5:  Предмет јавне набавке бр. ЈН ОП 1.3.114/17 Радови на адаптацији и санацији објекта Основне школе ''Јован Цвијић'' у Костолцу  
Послови ће се обављати на   територији града Пожаревца.ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;45262700 – адаптација зграда;45420000 – радови на уградњи столарије;45350000 – машинске инсталације
	Text6: 79.754.607,50 дин.без ПДВ-а
	Text7: 2.553.428,00 дин.без ПДВ-а што представља 3,20% од уговорене цене
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text12: 
	Dropdown2: [Радови]
	Text8: У складу са чланом 6.  и 16. Основног уговора број 015-404-670/17 од 18.07.2017.(заведен код Наручиоца), Извођач радова је доставио захтев за продужење рока по неусаглашеним и непредвиђеним радовима дана 16.10.2017.године. и доставио допунску понуду бр.1 од 19.10.2017.године ,која је захтевала сагласност надзорног органа и исту добила. У складу с наведеним, представници Канцеларије за управљање јавним улагањима су обишли локацију и дали одобрење. Канцеларија је дала сагласност на Анекс Уговора о извођењу грађевинских радова на адаптацији и санацији  објекта О.Ш. Јован Цвијић у Костолцу чији саставни део чини Допунска понуда бр.1 предмером и предрачуном непредвиђених радова. По добијеној сагласности од канцеларије, Градско веће Града Пожаревца дало је сагласност на текст Анекса уговора на првој наредној седници и након потписивања од стране Наручиоца/Града и Извођача послато на званичну сагласност Канцеларији за управљање јавним улагањима и иста је добијена. Прилог: извод из Конурсне документације –Модел уговора као и закљученог уговора број 015-404-670/17 од 18.07.2017, Образложење закључења Анекса уговора, Захтев извођача радова за продужење рока извођење радова, сагласност Градско већа града Пожаревца на текст Анекса уговора.


