
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:

Aleksandar
Sticky Note
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	Text5: Израда пројектно техничке документације, обликована у 7 партија: за партију бр. 3: Израда пројектно техничке документације за изградњу трафостанице 35/10 kV и напојног кабла 35 kV и две трафостанице 10/04 kV са напојним кабловима 10 kV на подручју Индустријске зоне 2 у ПиротуОРН: 71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.
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	Text12: 
	Dropdown2: [Услуге]
	Text8: Разлог за продужење рока за израду Пројекта је наведен у Захтеву  Извршиоца услуге „Урбополис“ Д.О.О. , сопствени заводни број 35-1/2017-2А-1 од 22.06.2018. године који је код Наручиоца заведен под бројем 35-6/2018 од 25.06.2018. године и састоји се у томе што је предмет наведеног Уговора израда идејног решења за добијање локацијских услова (објекат, опрема и напојни кабл) и израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење (објекат, опрема и напојни кабл). Како се релизација предметног Уговора показала као сложен посао  а посебно имајући у виду предмет Уговора и да процедура израде наведених пројеката захтева додатне анализе и провере због недостатака услова за пројектовање и прикључење објекта на електроенергетски систем, неопходних за издавање локацијских услова за израду техничке документације, као и комуникацију са надлежним имаоцем јавних овлашћења, јавила се потреба продужетка уговореног рока  из члана 4. и чалана 7. предметног Уговора тако да се продужава првобитно уговорени рок (за израду идејног решења 15 (максимално 30 дана) од дана потписивања уговора), тако да сада рок за израду идејног пројекта износи „за израду идејног решења 15 (максимално 30 дана) од дана потписивања Анекса I Уговора”, док уговором дефинисани рокови за израду пројекта за грађевинску дозволу и  пројекта за извођење остају непромењени, и продужава период важења уговора до 30.10.2018. године.


