
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
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	Text5: ЈН А108/2016 - МЗ Глогоњ - Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже-наставак радова Опис предмета јавне набавке: 45000000-Грађевински радовиПрирода радова: - извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.Место извођења радова: Град Панчево, насељено место Глогоњ. Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, Група 43.22
	Text6:                                    5.857.692,50   динара без ПДВ,Односно                  7.029.231,00   динара са ПДВ.
	Text7:                                     4.365.304,63  динара без ПДВ,Односно                    5.238.365,56   динара са ПДВ.
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text12: Мења се Уговор о МЗ Глогоњ – извођењу радова на реконструкцији водоводне мреже – наставак радова  број  03-802/2016 од  14.11.2016. године, у погледу рока за извођење радова.Првобитни рок за извођење радова је 40 (четрдесет) календарских дана.     Измењени рок за извођење радова је 90 (тридесет) календарска дана.Разлог за измену уговора – продужење рока за извођење радова  је што Извођачи радова,  ДОО „ХИДРОВОД“ Панчево, као носилац посла и ГП „FINNET INŽENJERING“ Панчево нису били у могућности да изводе радове који су предмет Уговора према уговореној динамици због лоших временских прилика – кишних дана и расквашености терена, као и због снега и ниских температура. Сходно Уговору, рок за извођење радова je 40 (четрдесет) календарских дана. Извођач радова је дописом бр. 171-XII/16 од 28.12.2016. године, који је у ЈП „Дирекција“ Панчево заведен дана 28.12.2016. године под бројем 03-802/2016 поднео захтев за продужење рока за извођење радова.Надзорни орган је дана 17.03.2017. године дао образложење број 03-802/2016-8-2/3 за продужење уговореног рока за 50 календарских дана, имајући у виду да је до продужења уговореног рока дошло због лоших временских услова – кишних дана и расквашености терена, као и због снега и ниских температура. 
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	Text8: Мења се Уговор о МЗ Глогоњ – извођењу радова на реконструкцији водоводне мреже – наставак радова  број  03-802/2016 од  14.11.2016. године, у погледу рока за извођење радова.Првобитни рок за извођење радова је 40 (четрдесет) календарских дана.     Измењени рок за извођење радова је 90 (тридесет) календарска дана.Разлог за измену уговора – продужење рока за извођење радова  је што Извођачи радова,  ДОО „ХИДРОВОД“ Панчево, као носилац посла и ГП „FINNET INŽENJERING“ Панчево нису били у могућности да изводе радове који су предмет Уговора према уговореној динамици због лоших временских прилика – кишних дана и расквашености терена, као и због снега и ниских температура. Сходно Уговору, рок за извођење радова je 40 (четрдесет) календарских дана. Извођач радова је дописом бр. 171-XII/16 од 28.12.2016. године, који је у ЈП „Дирекција“ Панчево заведен дана 28.12.2016. године под бројем 03-802/2016 поднео захтев за продужење рока за извођење радова.Надзорни орган је дана 17.03.2017. године дао образложење број 03-802/2016-8-2/3 за продужење уговореног рока за 50 календарских дана, имајући у виду да је до продужења уговореног рока дошло због лоших временских услова – кишних дана и расквашености терена, као и због снега и ниских температура. 


