
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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	Text8: Уговорне стране су закључиле Уговор о набавци радова на побољшању енергетске ефикасности зграде ГУ Пирот који је код Наручиоца заведен под бројем III 404-649/2017 од 13.09.2017.године, а у току реализације уговора, у складу са члановима 5. и 17. основног Уговора, Надзорни орган је доставио Сагласност број III 351/14 од 08.01.2018. године којим се одобрава продужетак рока извођења радова тако да сада износи 210 календарских дана  рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану који је прихватио Наручилац и којим се одобрава извођење  непредвиђених радова, у висини до 5% од уговорене вредности радова. Разлог за продужење рока извођења радова, на основу Сагласности број III 351/14 од 08.01.2018. године је тај што је извођење радова ушло у зимски период који не погодује извођењу радова на отвореном, температуре испод 0 степени и честе падавине. То би отежало извођење радова, честе прекиде и утицало на квалитет изведених радова. Поред тога појава непредвиђених радова, повећање обима радова захтева дуже време за извођење радова од уговореног. Разлог за повећање цене радова услед непредвиђених радова су уочени недостаци у техничкој документацији  и предмеру радова, који се односе на непредвиђене радове неопходних за реализацију пројекта.   


