
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 Шапца
	Text2: 15000 Шабац, Ул. Господар Јевремова бр. 6
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	Text5: Уређење и изградња пешачких и бициклистичких стаза, паркинг простора и урбаног мобилијара у Авенији „Сава парк“ у ШапцуРок извођења радова: 120 радних дана од дана увођења извођача у посао.Гарантни рок за изведене радове је пет година.                                                                                                                              45000000  - Грађевински радови                                Предвиђена је изградња пешачких, бициклистичких и тактилних стаза од бехатон плоча, реконструкција саобраћајнице и паркинг простора, изградња мостовске платворме од челичне носеће конструкције са армирано бетонском плочом. Предвиђено је осветљење Авеније и постављање нових стубова светиљки. Доградња јавне водоводне мреже  и формирање нових зелених површина и дрвореда, као и изградња урбаног мобилијара.
	Text6: 91.423.560,38 динара без ПДВ-а.
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	Text8: У уговору број 404-8-42/19-03 од 21.06.2019. године - уређење и изградња пешачких и бициклистичких стаза, паркинг простора и урбаног мобилијара у Авенији „Сава парк“ у Шапцу чланом 17. Уговора је регулисано да се измена уговора може вршити и ако Извођач захтева продужење рока за извођење радова у складу са Посебним узансама о грађењу.Извођач радова се дана 13.11.2019. године обратио Наручиоцу дописом којим износи објективне разлоге због којих се помера рок за реализацију уговора. Извођач радова наводи да  радови који обухватају део који се налази у непосредној близини пруге није могуће извести без сагласности Железнице Србије а која још није добијена. Рок је неопходно продужити до добијања сагласности и остале техничке документације везане за тај део радова. Такође поједине радове није могуће извести услед неодговарајућих временских услова, радови на формирању зелених површина.У вези са наведеним Наручилац  на основу објективних разлога и образложења извођача радова продужава рок за извођење радова за 60 радних дана. Нов рок за извођење радова износи 180 радних дана.


