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Назив наручиоца:

Е

Адреса наручиоца:

__
балканска бр. 13, 11000 београд

-- --

Интернет страница наручиоца: www.eps.rs
Врста наручиоца:

~Државна јавна предузећа

Врста предмета:

- Услуге;
~~
..

3а 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
односно
назив и ознака
делатности,
_
_ _..__ . _
,.
__. . . из општег речника набавке:
.. ...~..
Јавна набавка бр. ЈН/1000/0394/2018 (300/2018) - Контролни термички прорачуни парног
котла блока 1у ТЕНТ 6
Опис предмета јавне набавке: Контролни термички прорачуни парног котла блока 1у ТЕНТ 6:
Назив из општег речника набавке: Услуге техничког пројектовања
;Ознака из општег речника набавке:,771320000
_
Детаљни подаци о предмету набавке, детаљн0 су обраFјени у техничкој спецификацији
;(тачка 3) Конкурсне документациј
•

Првобитна вредност уговора:

~19..900.000,00 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
Одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Објективни.разлози: околности које отежавају испуњење обавеза једне Уговорне стране или
се због њих не може Остварити сврха Уговора.
'
Основ за измену уговорених услова су: тачка 6.28 — конкурсне документације за предметну ;
ЈН, као и чл. 33. Уговора.

Остале информације:
-

_

-

Првобитни,рок за извршење услуге гласиг "
Пржалац услуге је`обавезан да услуry изврши,сукцесивио ц рону но)и Је12 (словима: дванаест) месеци од тренутка увоFјења ПРжаоца услуге
; у посао" (Активности провере техничког peujeu,a LNOx сипема (примарне мiере) и обављање техничке подршке кориснику услуге.
; 3. Рок за извршење услуrа се'продужава, тако да гласи: Пржал~цуслугејg,ºfэа3еа а услуry изврши сукцесивно у року који )е 30 (словима: ~
тридесет) месеци од тренугка увоfјења f)ржаоца услуге у пи'с a~g(Активности nров'вqсе~А \ничког petiieњa LNOx система (примарне мере) и
обавл,ањетехничке подршке Кориснику услуге
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