
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: Основ за измену Уговора је члан 5. став 1. модела уговора односно закљученог Уговора који гласи:„Укупан рок за реализацију посла који је предмет овог Уговора износи 150 календарских дана.У оквиру рока из става 1 овог члана, рок за израду Идејног решења  је 30 календарских дана рачунајући од дана предаје потребне документације од стране Наручиоца, што ће се записнички констатовати. Утврђени рок је фиксан и не може се мењати без сагласности Наручиоца. Уколико у току израде пројектно-техничке документације дође до измена које утичу на продужење уговореног  рока, уговорне стране ће благовремено одредити рок за завршетак израде пројектно-техничке документације и то тако што је Извршилац дужан да поднесе писани, детаљно образложени  захтев за продужење рока, а најкасније 1 дан пре истека рока наведеног у ставу 1 овог члана.Наручилац је дужан да у року од три дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока. У случају да Извршилац 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.“
	Dropdown2: [Услуге]
	Text8: Разлог за измену уговора јесте измењени рок за реаизацију. Првобитни рок је био 150 календарских дана. Измењени рок је 231 календарских дана.  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: Анализом хронологије догађаја, а имајући у виду измене услова за пројектовање од стране надлежних установа и предузећа, до којих није дошло кривицом уговорних страна, као и чињеницу да је дана 17.12.2014.године ступио на снагу Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС бр.132/2014), дошло се до следећих закључака:- 17.10.2014.године стекли су се услови за почетак реализације уговорне обавезе пројектанта и рок за извршење уговорне обавезе тече до 17.12.2014.год, тј до дана ступања на снагу новог Закона, од ког тренутка, пројектант, због непостојања подзаконских аката којима ће бити регулисан обим и садржај потребне техничке документације, није у могућности да настави започети посао.- У оквиру рока за реализацију уговореног посла, а у складу са Анексом 2 Уговора, извршилац је искористио 61 календарски дан. Преостали рок од 81 календарског дана, треба обухватити новим Анексом уговора са почетком трајања новог рока од 30.01.2015.године, тако да је последњи дан за извршење уговорне обавезе пројектанта 20.април 2015.године.


