
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: Змај Јовина број 6, Панчево
	Text3: www.direkcija.pancevo.rs 
	Text5: ЈН А36/2012-Израде Главног пројекта реконструкције објекта „Црвени магацин“ у ПанчевуОпис предмета јавне набавке: грађевинске услуге - ознака из општег речника набавке: 71220000;
	Text6: 6.340.000,00 динара без пдв-а
	Text7: 6.340.000,00 динара без пдв-а
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text12: Разлог за измену рока за реализацију посла,  како је наведено у Извештају стручног надзора број 01-18/2015 од 04.02.2015. године, је следећи:Оправданост продужења рока и дефинисања обима документације коју треба урадити у односу на Анекс 3 Уговора: -Дана 30.01.2015.године склопљен је Анекс 3 Уговора за продужење рока извршења уговорне обавезе за 81 календарски дан, тако да је последњи дан за извршење уговорне обавезе пројектанта 20.април 2015.године.Дана 17.04.2015.године, Извршилац је поднео захтев за продужетак рока и дефинисања обима документације коју треба урадити (ПЦ2/ЈП од 17.04.2015.године, наш број 04-152/2014-3/8 од 20.04.2015. године), услед измењених околности насталих током израде пројектне документације, односно ступања на снагу новог Закона о планирању и изградњи и обавезе да се пројектна документација усклади са новим Законом....
	Dropdown2: [Услуге]
	Text8: Мења се Уговор о изради Главног пројекта реконструкције објекта „Црвени магацин“ у Панчеву, са разрадом свих неопходних детаља, заведен под бројем  45-46/2012 од 12.09.2012. године, у погледу рока за реализацију.-Рок за израду документације дефинисане чланом 1.став 1. тачке 1-4 овог Уговора је 20 календарских дана, почев од дана закључења Анекса 4;-Рок за израду документације дефинисане чланом 1.став 1. тачке 7-10 овог Уговора је 50 календарских дана...Основ за измену Уговора је  члан 115. став 1. Закона о јавним набавкама који гласи:„Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописом“.


