
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 предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
	Text2: Панчево, Змај Јовe Joвановића бр. 6
	Text3: www.direkcija.pancevo.rs
	Text5: ЈН А78/2016 - Израда техничке документације канализације санитарних отпадних  вода поред саобраћајнице улице 7 Нова и извођење радова на изградњи канализације санитарних отпадних вода у дужини од 1.400м по инжињеринг систему и систему „кључ у руке“.Опис предмета јавне набавке: радови - ознака из општег речника набавке: 71320000 - Услуге техничког пројектовања  45000000- Грађевински радови.Природа  радова: - пројектовање и извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама. Обим радова:Пројектни задатак канализације санитарних отпадних вода поред саобраћајнице улице 7. Нова у Панчеву, и извођење радова на изградњи канализације санитарних отпадних вода  у дужини од 1.400 м по инжењеринг систему и систему "кључ у руке" Извођење радова обухвата изградњу канализације санитарних отпадних вода поред саобраћајнице улице 7. Нова у Панчеву, у дужини од 1.400м.Место извођења радова: Град ПанчевоОзнака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.1, Група 42.11 – изградња путева и аутопутева.
	Text6:                                    18.410.000,00 динара без ПДВ,Односно                  22.092.000,00 динара са ПДВ.
	Text7:                                     18.410.000,00 динара без ПДВ,Односно                  22.092.000,00 динара са ПДВ.
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text12: Основ за измену Уговора је члан 5. модела уговора односно закљученог Уговора који гласи: „Рок за израду Идејног решења изградње канализације санитарних отпадних вода улице 7. нова  (за потребе добијања локацијских услова) је 10 (десет) календарских дана. Рок за израду идејног решења почиње даном увођења у посао од стране Надзорног органа. Извршилац ће у предвиђеном року записнички предати Идејно решење на које ће Надзорни орган дати сагласност у року од 3 радна дана. Рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу канализације санитарних отпадних вода улице 7. нова  (ИГД) је 15 (петнаест) календарских дана. Рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу престаје да тече даном доставе Пројекта за грађевинску дозволу Наручиоцу. Након предаје, Наручилац је у обавези да прегледа Пројекат за грађевинску дозволу и да пројектанту достави примедбе на техничку документацију, односно да писану сагласност на исту. Уколико наручилац има примедбу на Пројекат за грађевинску дозволу, дужан је да писмено обавести пројектанта о истим, који је у обавези да примедбе исправи и достави кориговану техничку документацију наручиоцу, у року од 7 дана од дана пријема примедби. Уколико вршилац техничке контроле има примедбе на Пројект за грађевинску дозволу, пројектант је дужан да исте исправи у складу са примедбама вршиоца техничке контроле у року од 7 дана од дана пријема примедби и да достави кориговану техничку документацију наручиоцу. Уколико надлежни орган за издавање грађевинске дозволе има примедбе на Пројекат за грађевинску дозволу, пројектант је дужан да исту исправи у складу са примедбама у року од 10 дана од дана пријема примедби и да достави кориговану техничку документацију наручиоцу.Рок за израду пројекта за извођење радова канализације санитарних отпадних вода улице 7. нова  (ПЗИ) је 10 (десет) календарских дана. Рок за израду Пројекта за извођење почиње да тече од дана предаје  Грађевинске дозволе од стране Наручиоца. Рок за израду Пројекта за извођење радова престаје да тече даном доставе Пројекта за извођење Наручиоцу. Након предаје, наручилац је у обавези да прегледа Пројекaт за извођење и да пројектанту достави примедбе на техничку документацију, односно да писану сагласност на исту. Уколико наручилац има примедбу на Пројекат за извођење, дужан је да писмено обавести пројектанта о истим, који је у обавези да примедбе исправи и достави кориговану техничку документацију наручиоцу, у року од 7 дана од дана пријема примедби. Рок за извођење радова је 60 календарских дана. Рок за Извођење радова почиње да тече даном увођења у посао Извођача радова од стране Надзорног органа.Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.
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	Text8: Мења се Уговор о изради техничке документације канализације санитарних отпадних  вода поред саобраћајнице улице 7 Нова и извођење радова на изградњи канализације санитарних отпадних вода у дужини од 1.400м по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“ број  03-576/2016 од 22.08.2016. године, у погледу рока за извођење радова.Првобитни рок за извођење радова је 60 (шездесет) календарских дана.     Измењени рок за извођење радова је 80 (осамдесет) календарских дана.Разлог за измену уговора – продужење рока за извођење радова  је што Извођачи радова,  ГП „FINNET – INŽENJERING“ ДОО Панчево, као носилац посла са ДОО „ГРАДИТЕЉ“ Панчево нису били у могућности да изводе радове који су предмет Уговора према уговореној динамици због лоших временских услова – ниских температура и снежних падавина. Сходно Уговору, рок за извођење радова je 60 (шездесет) календарских дана. Извођач радова је уведен у посао уписом у грађевински дневник дана 19.12.2016. године. Извођач радова – носилац посла је дописом бр. 03-30/2017 од 10.02.2017. године, поднео захтев за продужење рока за извођење радова за 20 дана.Надзорни орган је дана 17.03.2017. године дао образложење за продужење уговореног рока за 20 календарских дана, имајући у виду да је до продужења уговореног рока дошло због чињенице да се радови нису могли изводити због лоших временских услова.                                             


