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 А13/2016 - Изградња фекалне канализације у Омољици-наставак радова.
Опис предмета јавне набавке–радови - ознака из општег речника набавке:
45000000– грађевински радови.
Обим радова:
-Припремни радови, земљани радови, тесарски радови, бетонски радови, монтерски радови,
остали радови, кућни прикључци.
Место извођења радова: Омољица
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.2 и 42.1.

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Односно

10.439.363,20 динара без ПДВ,
12.527.235,84 динара са ПДВ.

Односно

10.000.078,33 динара без ПДВ,
12.000.094,00 динара са ПДВ.

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 вишкови радова и мањкови радова.
Извођач је, сагласно члану 18. Основног уговора извео вишкове радова под условима и јединичним
ценама из Основног уговора у износу од 555.100,90 динара без пореза на додату вредност односно
666.121,08 динара са порезом на додату вредност, што је наведено у Oбразложењу надзорног органа
број 03-701/2016-8-1/10 од 17.03.2017. године.
Због мањкова радова и вишкова радова укупна уговорена вредност радова на изградњи фекалне
канализације у Омољици – наставак радова се умањује за разлику између мањкова радова и вишкова
радова одн. за 439.284,87 динара без пореза на додату вредност односно 527.141,84 динара са
порезом на додату вредност.

Остале информације:
Мења се Уговор о изградњи фекалне канализације у Омољици – наставак радова број 03-701/2016 од 03.10.2016. године, у погледу рока за извођење радова.
Првобитни рок за извођење радова је 70 (седамдесет) календарских дана.
Измењени рок за извођење радова је 143 (сточетрдесеттри) календарска дана.
Разлог за измену уговора – продужење рока за извођење радова је што Извођачи радова, ГП „FINNET INŽENJERING“ Панчево, као носилац посла и ДОО „ХИДРОВОД“
Панчево нису били у могућности да изводе радове који су предмет Уговора према уговореној динамици због лоших временских прилика – снега и ниских температура.
Сходно Уговору, рок за извођење радова je 70 (седамдесет) календарских дана.
Извођач радова је дописом бр. 03-274/2016 од 20.12.2016. године, који је у ЈП „Дирекција“ Панчево заведен дана 20.12.2016. године под бројем 03-701/2016 поднео
захтев за продужење рока за извођење радова због лоших временских услова.
Надзорни орган је дана 17.03.2016. године дао образложење број 03-701/2016-8-1/10 за продужење уговореног рока за 73 календарска дана, имајући у виду да је до
продужења уговореног рока дошло због лоших временских услова – снега и ниских температура.

