
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 текуће одржавање санитарних чворова у дечијем одмаралишту на Дивчибарама.Опис предмета јавне набавке: грађевински радови - ознака из општег речника набавке: 45332200 – Радови на инсталацији и водоводних цеви; Процењена вредност јавне набавке износи 500.000,00 динара, без пореза на додату вредност.Природа  радова: - извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.Обим радова:Текуће одржавање санитарних чворова обухвата замену дотрајалих инсталација водовода и канализације, замена санитарних уређаја, са делимичном набавком нових, замена оштећене керамике као и постављање клизних врата од елоксираног алуминијума.Место извођења радова: дечије одмаралиште на Дивчибарама.Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, Група 43.22 – Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система.
	Text6: 444.290,00 динара без пореза на додату вредност, односно 533.148,00 динара са порезом на додату вредност  
	Text7: 353.648,00 динара без пореза на додату вредност), односно 424.377,60 динара са порезом на додату вредност  
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
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	Text8: Утврђивање вредности радова услед изведених вишкова радова и мањкова радова, сагласно члану 22. модела уговора одн. закљученог Уговора  који гласи:Извођач се обавезује да евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорене вредности радова, који су предмет овог Уговора, за којима се укаже потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца, изведе под условима и јединичним ценама  из овог Уговора. По испостављању привремене или окончане ситуације у којој је исказан вишак радова, а на основу потписаног и овереног писменог образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова, сачиниће се анекс овог Уговора.Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.  


