
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 Бор 
	Text2: ул. Моше Пијаде 3, Бор  
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	Text5:          Предмет јавне набавке  су услуге израде Студије „ Анализа паркирања у централној зони  града Бора“ у складу са датим пројектним задатком    -  Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН) : 71241000 – Студија изводљивости, саветодавне услуге, анализа  - Редни број јавне набавке:  ЈН ГУ 80-У /2019
	Text6:              Вредност Основног уговора)износи:   1.405.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност и 1.686.000,00   динара са урачунатим порезом на додату вредност
	Text7:              Вредност Основног уговора)по закљученом Анексу остаће непромењена и износи:   1.405.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност и 1.686.000,00   динара са урачунатим порезом на додату вредност
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text12: (бр.основног уговора 404-6/2020-III-01 од  13.01.2020.год)
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	Text8:    ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ ОСНОВНОГ УГОВОРА  јавне набавке редни број: ЈН ГУ 80-У /2019 - услуге израде Студије „ Анализа паркирања у централној зони  града Бора“  су  ОБЈЕКТИВНЕ ОКОЛНОСТИ ЧИЈЕ СЕ НАСТУПАЊЕ НИЈЕ МОГЛО ПРЕДВИДЕТИ УСЛЕД КОЈИХ ИЗВРШИЛАЦ СТИЧЕ ПРАВО НА ПРОДУЖЕТАК РОКА ЗА  ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ и то  је следеће:  -извршилац је у току уговореног рока  за извршење  услуге поднео молбу за прогужење рока извршења  уговорене услуге из разлога увођења ванредног стања у РС  услед пндемије вируса COVID 19,  где је навео следеће: “ део истраживања спровдено је пре увођења ванредног стања. Због мера  предузетих у току ванредног стања не постоји могућност да се комлетирају  све активности на терену које су неоопходне за прикупљање свих релеванитих података у циљу доношења квалитетних и свеобухватних закључака. Такође, током ванредносг стања интензитет собраћаја мањи је знатно од уобичајеног, те би подаци добијени истраживањем утоку ванредног стања били неквалитетни и непоуздани , што би навело до доношења погрешних закључака.“ - лице задужено за праћење реализације уговора је размотрио и оценио оправданост Захтева за продужење рока извршења , те је констатовао оправданост продужетка рока за извршење и предложио продужетак рока  за 60 календарских дана,             Наручилац је прихватио предлог задуженог лица  да се рок извршења услуге продужи  за 60 календарских дана, те тако да  укупан рок за  извршење услуга сада износи  180 календарских дана од дана увођења у посао.       


