
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 Јовина бр. 6
	Text3: www.direkcija.pancevo.rs
	Text5: Предмет јавне набавке радова је израда Пројекта и извођење радова на реконструкцији електроинсталација у објекту ЈП „Дирекција“ Панчево у улици Карађорђевој број 4 у Панчеву, по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“.Опис предмета јавне набавке: грађевински радови - ознаке из општег речника набавке: 45311000  – радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови. Природа  радова: -пројектовање и извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама – по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“.Обим радова:Израда пројекта и извођење радова на реконструкцији електроинсталација у објекту ЈП „Дирекција“ Панчево у улици Карађорђевој број 4 у Панчеву што подразумева: реконструкцију осветљења у канцеларијама, испитивање и отклањање недостатака постојећих електроинсталација, раздвајање инсталација клима уређаја од постојећих инсталација, израду нових прикључака, активирање аутоматске дојаве пожара и израду инсталација ручне дојаве пожара.Место извођења радова: град Панчево, објекат ЈП „Дирекција“ Панчево у улици Карађорђевој број 4 у Панчеву.Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, Група 43.21 - Постављање електричних инсталација.
	Text6: 1.827.000,00 динара без пореза на додату вредност,   односно, 2.192.400,00 динара са порезом на додату вредност
	Text7: 1.827.000,00 динара без пореза на додату вредност,   односно, 2.192.400,00 динара са порезом на додату вредност 
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
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	Text8: Продужење рока - Члан 8. Модела уговора одн. закљученог уговора:"Извођач радова ће имати право на продужетак рока у следећим случајевима:-због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова,-више силе и случајевима чије се наступање не може предвидети,-у случају да Извођач радова није био у могућности да изведе радове по уговореној динамици због других комуналних предузећа која истовремено изводе радове на објекту, на својим инсталацијама. Уколико у току извођења радова дође до измена које утичу на продужење уговореног  рока, уговорне стране ће благовремено одредити рок за завршетак радова и то тако што је Извођач радова дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока, а најкасније 5 дана пре истека рока наведеног у ставу 1. овог члана.  Уз захтев за продужење рока за извођење радова, Извођач радова је дужан да достави свој предлог динамичког плана извођења радова који је усклађен са захтевом за продужење рока. Надзорни орган који именује Наручилац дужан је да у року од 3 дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и о својој одлуци по упућеном захтеву обавести Наручиоца који ће Извођача радова обавестити  писаним путем о донетој одлуци.  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."


