
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: Општина Куршумлија
	Text2: улица Пролетерских бригада  бб,  Куршумлија 18430.
	Text3: www.kursumlija.org
	Text5: Предмет јавне набавке је: Израда идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова на реконструкцији, доградњи и изради недостајуће инфраструктуре у улици Топличка, у Куршумлији.Ознака из општег речника набавке:71250000 Архитектонске, техничке и геодетске услуге.
	Text6: 541.000,00 
	Text7: 541.000,00   
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text12: ПРОДУЖАВА СЕ  уговорени  период извршења услуга за 40 дана од дана потписивања Анекса 1 уговора.
	Dropdown2: [Услуге]
	Text8: Наручилац Општинa Куршумлија, у поступку јавне набавке број 52/2017 чији је предмет – „Израда идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова на реконструкцији, доградњи и изради недостајуће инфраструктуре у улици Топличка, у Куршумлији“ са: ”ДММ-ИНЖИЊЕРИНГА” доо из Ниша, ул. Булевар Немањића 25, локал 61, ТПЦ „Зона 3“,  18000 Ниш, као извршиоцем посла, закључила Уговор о изради „Идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова на реконструкцији, доградњи и изради недостајуће инфраструктуре у улици Топличка, у Куршумлији“, заведеног код Наручиоца под бројем III-404/1-52/2017 oд 23.05.2017. године заведен код Наручиоца и под бројем 59 од 29.05.2017. године заведен код Извршиоца посла.Извршилац посла поднео је образложење кашњења у изради техничке документације, које је примљено 16.09.2019. године у којем се наводи да је узрок кашњења, необезбеђење пројектног задатка од стране ``Путева Србије``, почетак израде канала поред леве стране улице и немогућност израде пројектне документације у складу са ПГР-ом Куршумлије, односно (цитат): ``ДММ-инжењериг`` из Ниша је са Општином Куршумлија уговорио израду  пројектне документације за извођење радова на реконструкцији и доградњи недостајуће инфрастриктуре у улици ``Топличка`` у Куршумлији. Извршилац је извршио геотетско снимање терена и израдио ситуацију са КТП-ом. Урадио је подужни профил улице и попречне профиле на основу постојећег ПГР-а. Међутим, са леве стране улице ``Металац`` из Куршумлије је отпочео са бетонирањем канала који треба да доведе воду до мини електричне централе. Због тога, није могуће на целој дужини улице урадити тротоаре ширине 2,50м како је предвиђено ПГР-ом. Са десне стране улице у изграђене ограде, тако да и са те стране не може се добити ширина тротоара од 2,50м. Потребна је додатна екпропријација земљишта и рушење ограде на појединим местима. Такође, због тога што је улица ``Топличка`` саставни део државног пута II реда, пројектни задатак за улицу требали су да обезбеде ЈП ``Путеви Србије``, који ни до данас нису то урадили. У међувремену је реконструкција улице ушла у посебан програм ``Путева Србије``. Да би се радови по посебном програму наставили, потребно је урадити потребну документацију за наставак радова.


