
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: Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ ј.п.                             
	Text2: Стара Пазова, Змај Јовина бб
	Text3: www.cistocasp.rs
	Text5: Набавка радова на реконструкцији капеле у Старим Бановцима са формирањем продајног објекта

ОРН: 45454000 – радови на реконструкцији; 45310000 – радови на увођењу електричних инсталација; 45421000 – столарски радови и уградња столарије; 45430000 – постављање подних и зидних облога; 45330000 – водоинсталатерски и санитарни радови; 45261210 – кровопокривачки радови; 45442100 – бојадерски радови; 45443000 – фасадни радови
	Text6: 5.333.878,70 РСД без ПДВ-а
6.400.654,44 РСД са ПДВ-а
	Text7: 5.863.297,60 РСД без ПДВ-а
7.035.957,12 РСД са ПДВ-ом
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text12: /
	Dropdown2: [Радови]
	Text8: Приликом извођења радова  на реконструкцији капеле у Старим Бановцима са формирањем продајног објекта, дошло је до пробијања одређених позиција предвиђених конкурсном документацијом.Наиме, конкурсном документацијом је била предвиђена само израда темељних стопа и бетонских стубова на угловима и хоризонталних серклажа (ојачавање објекта), али је приликом откривања крова и рушења дела углова зидова, установљено да су постојећи зидови у делу објекта где је предвиђена продавница у веома лошем стању и да су без темеља, о чему су обавештени надзорни орган и инвеститор. Наведене зидове је потребно срушити и урадити нове темељне траке, темељне бетонске греде и зидове од гитер блока, што ће за последицу имати повећање вредности објекта.Такође у конкурсној документацији, код електро инсталација, предвиђене су мање количине радова, а да би се објекат привео намени, долази до повећања количине истих (каблова, ормана, громобранских инсталација).

Основ за измену чл. 18. Посебних узанси о грађењу. 


