
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


	Text1: Градска управа Пирот
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	Text5: Израда пројектно техничке документацијеОРН: 71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге
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	Text12: 
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	Text8: Разлог за продужење рока за израду Пројекта је Измењени пројектни задатак за израду пројектно техничке документације за уређење Трга пиротских ратника (између робне, модне куће, Дома војске и везног тракта), ул. Бранка Радичевића и дела тротоара у ул. Српских владара - испред Дома културе који је код Наручиоца заведен под бројем  III 35-4/2018 од 25.05.2018. године, јер се у току израде Пројекта у дворишту Стамбених заједница зграда у ул. Бранка Радичевића ускоро формирају, односно биће формирана нова паркинг места, тако да је целисходније да у ул. Бранка Радичевића не буде двострано паркирање, већ је практичније да ка Анексу Дома културе буде формирана пешачка зона. Сама измена пројектног задатка за израду пројектно техничке документације за уређење Трга пиротских ратника (између робне, модне куће, Дома војске и везног тракта), ул. Бранка Радичевића и дела тротоара у ул. Српских владара - испред Дома културе, повећава првобитно уговорену цену за 5% (односно за 29.400,00 динара без ПДВ-а) од уговорене цене из основног уговора, односно цена израде наведеног пројекта треба да износи 617.400,00 динара без ПДВ-а и продужава период важења уговора до 15.08.2018. године. 


