
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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	Text5: Израда пројектно-техничке документације (2 партије), Партија 1. Зелена пијаца у СонтиПредмет пројектовања је израда пројектне документације за изградњу надкривене зелене пијацe у насељеном месту Сонти и то1. Челичне надстрешнице покривене кровним сендвич панелима димензије 9,5x38,5 m. Минималне светле висине, у најнижим сегментима 3,3 m.2. Канцеларија за рад инспектора, канцеларија за управника пијаце, санитарни чвор који могу бити постављени унутар грађевинских контејнера.3. Простор за витрине за продају производа животињског порекла.4. Простор за контролну вагу.5. Приступне путеве, и путеве за снабдевање, као и паркинг простор за возила.6. Потребно је планирати и уређење  терена припадајуће  локације  као  и  уређење  прикључка на приступну  саобраћајницу  из  Војвођанске улице.7. Пројектом је потребно обухватити поред грађевинских дела радова и предмер и предрачун неопходне опреме, материјала, мобилијара и засада.8. Потребно је пројектовати неопходне инсталације попут инсталација јаке и слабе струје, хидротехничке инсталације, као и одводњу атмосферских водаЛокација на парцелама број 362 и 361/2 к.о. Сонта.Предметне парцеле поседују укупну површину од 1223 m2. Предметне парцеле се налазе на углу улица, северо-источна се граничи са Војвођанском улицом, а југоисточно са Државним путем IIA реда бр. 107.На парцели нема грађевинских објеката.Земљиште је у јавној својини, а имаоц права на парцели је Општина АпатинОРН:  71242000 Израда пројеката и нацрта, процена трошкова  
	Text6: 849.998,88 динара без ПДВ – а
	Text7: 892.490,00 динара без ПДВ – а
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	Text8: Предмет Анекса бр. 1. Уговора о изради пројектно-техничке документације (2 партије) Партија 1. Зелена пијаца у Сонти, је продужење рока  и промена уговорене вредности. Измена уговора врши се сходно члану 8. уговора, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама  до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, и износи 4,998%. У члану 1. Уговора рок за завршетак услуге који гласи 90 дана од дана потписивања уговора, мења се, па гласи: Рок за завршетак уговора је 20.11.2019. године. У члану 2. Уговора мења се став 1., па гласи: „Уговорена вредност услуга износи укупно 892.490,00 динара без ПДВ – а, односно 1.070.988,00 са ПДВ-ом.“Продужење рока је оправдано по мишљењу Канцеларије за ЛЕР, јер поступак исходовања локацијских услова и исходовање услова и сагласности имаоца јавних овлашћења је потрајао дуже него што је наручилац планирао.


