
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: Завод за заштиту споменика културе Краљево
	Text2: Цара Лазара 24, 36000 Краљево
	Text3: http://zzskv.rs/
	Text5: Радови према Пројекту ургентне конзервације у Студеници (Пирг, Подрум и Прилаз Испосници Св. Саве), Партија 1 – Конзерваторско рестаураторски радови на Пиргу Подруму и Прилазу Испосници Св. Саве.Назив и ознака из ОРН: радови на изградњи историјских споменика или спомен-кућа – 45212314; рестаурација – IA41. Место извршења радова: Манастир Студеница, Брезова 116, 36343 Брезова и Горња испосница Светог Саве Манастира Студеница, Савово 30, 36343 Савово. 
	Text6: 2.147.854,00 без ПДВ
	Text7: 2.147.854,00 без ПДВ
	Dropdown1: [Култура]
	Text12: У току извођења радова надзорни органи су дана 02.11.2018. године, након обиласка градилиштаизмеђу осталог констатовали да због временских услова који су променљиви и снега који је падао и кога је још увек било у непосредној околини, не треба започињати никако до пролећа демонтажу постојеће прилазне дрвене конструкције, као и да радове треба наставити почетком наредне грађевинске сезоне, односно када се за то створе адекватни временски услови. 
	Dropdown2: [Радови]
	Text8: Модел уговора на стр. 57-62 Конкурсне документације бр. 910/3 од 10.07.2017. у ком је предвиђена могућност продужења рока за извођење радова.Члан 2. и члан 12 . Уговора о јавној набавци Радова према Пројекту ургентне конзервације у Студеници (Пирг, Подрум и Прилаз Испосници Св. Саве), Партија 1 – Конзерваторско рестаураторски радови на Пиргу Подруму и Прилазу Испосници Св. Саве бр. 1143/1 од 05.09.2017.Члан 42. Посебних узанси о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77). Записник о извођењу конзерваторско-рестаураторских радова на Испосници Св. Саве бр. 1177/3 од 06.11.2017. сачињен од старне надзорних органа.


