ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење
Панчева" Панчево

Адреса наручиоца:

Панчево, Змај Јовe Joвановића бр. 6

Интернет страница наручиоца: www.direkcija.pancevo.rs
Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Радови

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:
ЈН А69/2016 - инвестиционо одржавање санитарних чворова на спратовима школе - ОШ "Јован Јовановић Змај" у Панчеву.
Опис предмета јавне набавке: општи речник јавних набавки – 45000000-грађевински радови
Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Обим радова: у оквиру главне зграде постоје на сваком етажу од приземља до трећег спрата тоалети (мокри чворови). Мокри
чворови садрже по један умиваоник са проточним електричним грејачем и по три „вц“ кабине са чучавцима. Кабине су урађене од
алуминијумских преграда и врата. Инвестиционо одржавање обухвата замену подне и зидне керамике, алуминијумских кабина,
умиваоника и свих санитарија и галантерије уз демонтажу постојећег „армстронг“ плафона и обавезно кречење зидова изнад
керамике и плафона. Такође је планирана замена комплетне цевне инсталације (водовода и канализације), умиваоника са
славином и подног сливника у ходницима на свим етажама. Неопходно је и заменити главни довод водовода у подруму водомера
до главних санитарних вертикала. Такође се врши и замена електричних инсталација у мокрим чворовима.
Место извођења радова: ОШ „Јован Јовановић“ у Панчеву.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, Група 43.22.

Првобитна вредност уговора:

2.603.620,00 динара без пореза на додату вредност,
односно 3.124.344,00 динара са порезом на додату
вредност.

Измењена вредност уговора:

2.526.313,60 динара без пореза на додату вредност,
односно 3.031.576,32 динара са порезом на додату
вредност.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Разлог за измену укупне уговорене вредности су изведени мањкови радова и вишкови радова.
Извођач је, сагласно члану 18. Основног уговора извео вишкове радова под условима и
јединичним ценама из Основног уговора у износу од 91.082,00 динара без пореза на додату
вредност односно 109.298,40 динара са порезом на додату вредност, што је наведено у
Oбразложењу надзорног органа број 04-72/2016-1/6 од 26.01.2017. године.
У односу на укупну уговорену вредност исказан је и укупан мањак радова у износу од
168.388,40 динара без пореза на додату вредност односно 202.066,08 динара са порезом на
додату вредност.

Остале информације:
Основ за измену Уговора је члан 18. модела уговора односно закљученог Уговора који гласи:
„Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна
потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца.
У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до
висине расположивих финансијских средстава за ову намену.
На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова или мањкова
радова из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс овог Уговора.
Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова. “

