
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: ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац
	Text2: Ослобођења бр.62
	Text3: www.vodovodsabac.rs 
	Text5: Предмет јавне набавке :  Израда техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у 28 улица на територији Града Шапца Број набавке:   ЈН бр. 27/2019 Шифра из општег речника набавки: 71320000 - Услуге техничког пројектовања; 
	Text6: 1.767.700,00 без ПДВ-а
	Text7: 1.767.700,00 без ПДВ-а
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text12: Уговорне стране су сагласне да се уговор може анексирати током трајања уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
	Dropdown2: [Услуге]
	Text8: Како је спроведен поступак јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама у којем закључен уговор са понуђачем Саша Јанковић ПР Центар за пројектовање ИНИП Нови Сад, те да је у наведеном уговору  у члану 8. наведено да су уговорне стране сагласне да се Уговор може анексирати у складу са чланом 115 Закона о ЈН, као и да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, и прописа који регулишу  предметну материју, уговорне стране су склопиле Анекс I уговора у којем су извршене следеће измене:  Мења се чл.3. тако да гласи: Комплетну техничку документацију доставља Наручиоцу са крајњим роком пружања комплетне услуге 28.02.2020.године; и мења се чл.5 став 1 уговора тако да гласи: Због објективне немогућности Испоручиоца да благовремено обезбеди неопходне услове за укрштање и паралелно вођење од надлежних ЈКП за предметне реконструкције водоводне мреже, Наручилац је сагласан да Испоручилац испостави фактуру за до сада завршену техничку документацију која је предмет уговора и изврши њено плаћање након овере фактуре.   Како су се у конкретном случају у овом поступку стекли услови за примену члана 115. Закона о јавним набавкама,  који гласи : Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци односно предвиђени посебним прописима, а у складу са чланом 115 став 5 Наручилац одлулуку објављује на Порталу јавних набавки и на сајту ЈКП Водовод Шабац и извештај доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 


