
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 A86/2016 - извођење радова на изградњи другог дела саобраћајнице улице 7. Нова са инфраструктуром у дужини од око 550м (водовод, јавно осветљење, коловоз).Опис предмета јавне набавке - ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови. Природа  радова: - извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.Обим радова: нискоградња, саобраћајна сигнализација, водовод, јавно осветљење.Место извођења радова: град ПанчевоОзнака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, Група 43.22.
	Text6:                                    19.322.969,38 динара без ПДВ,Односно                  23.187.563,26 динара са ПДВ.
	Text7:                                     19.322.969,38 динара без ПДВ,Односно                  23.187.563,26 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 извођење радова износи 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења Извођача у посао. Датум увођења у посао биће записнички констатован, оверен од стране одговорног Извођача радова и Надзорног органа и уписан у грађевински дневник од стране Надзорног органа. Извођач радова неће бити уведен у посао до достављања банкарске гаранције за добро извршење посла из члана 9. овог Уговора. Извођач радова има право на продужетак рока у следећим случајевима:-због лоших временских услова који  онемогућавају извођење радова у уговореном року,-више силе и у случајевима који се не могу предвидети а које нису настале кривицом уговорних страна,-било која обустава радова која није последица пропуста Извођача.        Извођач ће одмах, у писаној форми, обавестити Наручиоца о настанку претходно наведених околности, због којих радови могу да касне или да буду прекинути, а најкасније до истека рока наведеног у ставу 1. овог члана.         Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима тог кашњења или прекида и захтев за продужетак рока извођења радова. Наручилац ће такво кашњење или прекид узети у обзир приликом евентуалног продужетка рока за извођење радова. Надзорни орган кога именује Наручилац дужан је да, одмах по пријему захтева за продужење рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока о чему ће сачинити посебно образложено мишљење. Наручилац ће обавестити Извођача о донетој одлуци. У случају да Надзорни орган утврди да радови могу каснити, Извођач је обавезан да уведе у рад више радног особља и механизације, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Уз захтев за продужење рока за извођење радова, Извођач радова је дужан да достави свој предлог динамике извођења радова који је усклађен са захтевом за продужење рока.  У случају да Извођач радова не поднесе захтев за продужетак рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока. Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора. Уколико у току извођења радова, буде дошло до прекида радова из разлога који не зависе од воље уговорних страна, а што ће се констатовати у грађевинском дневнику, доћи ће и до прекида у протеку рока за извођење радова.
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	Text8: Мења се Уговор о извођењу радова на изградњи другог дела саобраћајнице улице 7. Нова са инфраструктуром  у дужини од око 550м (водовод, јавно осветљење, коловоз)  број 03-599/2016 од 02.09.2016. године, у погледу рока за извођење радова.Првобитни рок за извођење радова је 60 (шездесет) календарских дана.     Измењени рок за извођење радова је 196 (стодеведесетшест) календарских дана.Разлог за измену уговора – продужење рока за извођење радова  је што Извођач радова,  ДОО „ЕКО МАБЕР ИНЖЕЊЕРИНГ“ Панчево, као носилац посла у заједничкој понуди са ДОО „BAUWESEN“ Лазаревац, није био у могућности да изводи радове који су предмет Уговора према уговореној динамици због лоших временских прилика – ниских температура и снега. Сходно Уговору, рок за извођење радова je 60 (шездесет) календарских дана. Извођач радова је уведен у посао уписом у грађевински дневник дана 23.09.2016. године. Извођач радова је дописом бр. 440 од 21.11.2016. године, који је у ЈП „Дирекција“ Панчево заведен дана 21.11.2016. године поднео захтев за продужење рока за извођење радова за 17 календарских дана.Надзорни орган је дана 01.12.2016. године дао образложење број 03-599/2016-1/2 за продужење уговореног рока за 17 календарских дана, имајући у виду да је до продужења уговореног рока дошло због лоших временских услова – кишних дана. Анексом 2 уговора број 03-599/2016-2 од 16.01.2017. године рок за извођење радова продужен је за 17 календарских дана и износио је 77 календарских дана.Дана 04.04.2017. године Надзорни орган је дао ново образложење за продужење рока за извођење радова заведено под бројем 03-599/2016-1/9 у којем је наведено да су се радови изводили од 23.09.2016. године до 08.12.2016. године, а да се у периоду од 08.12.2016. године до 31.03.2017. године радови нису изводили због лоших временских услова. 31.03.2017. године стекли су се временски услови за извођење услова и извођачи радова су поново уведени у посао, што је уписано у грађевински дневник. Надзорни орган је навео да је укупан рок за извођење радова 196 календарских дана.                                               


