ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење
Панчева" Панчево

Адреса наручиоца:

Панчево, Змај Јовина 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:
Предмет јавне набавке су радови - појачано одржавање улице Соње Маринковић од улице Бранка Радичевића до улице Кутине у Банатском Брестовцу.
Опис предмета јавне набавке: радови - ознака из општег речника набавке:
45233139 – радови на одржавању аутопутева.
Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Обим радова:
-побољшање и проширење постојећег коловоза, као и асфалтирање улице, а у свему према предмеру радова који је саставни део конкурсне
документације за ову јавну набавку.
Место извођења радова: улица Соње Маринковић у Банатском Брестовцу.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.1, Група 42.11. Изградња путева и аутопутева.

Првобитна вредност уговора:

3.215.307,97 динара без пореза на додату вредност ,
односно 3.858.369,56 динара са порезом на додату вредност

Измењена вредност уговора:

3.001.574,06 динара без пореза на додату вредност ,
односно 3.601.888,87 динара са порезом на додату вредност

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Члан 21. закљученог Уговора који гласи:
"Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорених количина радова који су
предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно
сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца, у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. лист СФРЈ“
број 18/77).
У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорених количина радова који су
предмет овог Уговора изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а у складу са расположивим
финансијским средствима за ову намену.
На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова из става 1. овог
Уговора, сачиниће се анекс овог Уговора.
Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова."

Остале информације:
/

