
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 А2/2013-Реконструкција и доградња улице Лава Толстоја и Милке Марковић.Опис предмета јавне набавке: грађевински радови - ознака из општег речника набавке: 45200000 – радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње.Природа  радова: - извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.Обим радова:-реконструкција и доградња улице са комплетном реконструкцијом комуналне инфраструктуре – јавно осветљење, водовод и кишна канализације, изградња новог коловоза, паркинга и тротоара.  Место извођења радова: Град Панчево, улице Лава Толстоја и Милке Марковић.Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.1, Група 42.11 – изградња путева и аутопутева.
	Text6: 120.032.077,80 динара без пдв-а
	Text7: 114.022.620,75 динара без пдв-а
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text12: Основ за измену Уговора је члан 21.  модела уговора односно закљученог Уговора који гласи: „Извођач се обавезује да евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорене количине радова, који су предмет овог Уговора, за којима се укаже потреба у току извођења радова и за чије извођење сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца, изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора.  Вишкови радова који прелазе 10% од уговорене количине радова и непредвиђени радови извешће се на начин и у поступку утврђеном Законом о јавним набавкама.“
	Dropdown2: [Радови]
	Text8: Разлог за измену укупне уговорене вредности су изведени мањкови радова и вишкови радова. Извођач је, сагласно члану 21. Основног уговора извео вишкове радова који не прелазе 10% од уговорене количине радова, под условима и јединичним ценама из Основног уговора у износу од 4.344.013,81 динара без пореза на додату вредност односно 5.212.816,57 динара са порезом на додату вредност, што је наведено у Образложењу надзорних органа број 03-303/2015 од 15.04.2015. године.У односу на укупну уговорену вредност исказан је и укупан мањак радова у износу од 10.353.470,86 динара без пореза на додату вредност односно 12.424.165,03 динара са порезом на додату вредност. 


