
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: JП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО
	Text2: Змај Јове Јовановића број 6 Панчево
	Text3: www.direkcija.pancevo.rs
	Text5:  ЈН A114/2015 -Предмет јавне набавке су радови – ОШ „Моше Пијаде“ Иваново -текуће одржавање зидова, подова и плафона фискултурне сале и свлачионице.Опис предмета јавне набавке - ознака из општег речника набавке: 45400000 <Природа  радова: - извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама<Обим радова:Постојећи плафон је потпуно дотрајао и на поједниним деловима склон паду.Подови од винас плоча су дотрајали, као и молерај зидова и унутрашње дрвене столарије.Текућим одржавањем је предвиђена израда новог плафона од гипс-картонских плоча са демонтажом и поновном монтажом постојећих светиљки, израда новог пода од винфлекса, молерај зидова и фарбање унутрашње дрвене столарије.Опис позиција са количнама, дате су у приложеној тендерској документацији(за све уграђене материјале обавезно је достављање атеста). Место извођења радова: Иваново, ОШ „Моше Пијаде“.Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.3, Група 43.31 малтерисање, 43.33 постављање подних и зидних облога, 43.34 бојење и застакљивање
	Text6: 748.500,00
	Text7: 748.500,00
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text12: Основ за измену Уговора је члан 5. модела уговора односно закљученог Уговора који гласи: „Рок за извођење радова износи 30 (тридесет) календарских дана од дана када надзорни орган кога именује Наручилац преда Извођачу градилиште, што ће бити уписано у  грађевински дневник. Извођач радова ће имати право на продужетак рока у следећим случајевима:-због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова,-више силе и случајевима који се не могу предвидети а које нису настале кривицом уговорних страна,-у случају да Извођач радова није био у могућности да изведе радове по уговореној динамици због других комуналних предузећа која истовремено изводе радове на објекту, на својим инсталацијама          Уколико дође до непредвиђених радова, утврдиће се додатни  рок за извођење истих. Уколико у току извођења радова дође до измена које утичу на продужење уговореног  рока, уговорне стране ће благовремено одредити рок за завршетак радова и то тако што је Извођач радова дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока, а најкасније 5 дана пре истека рока наведеног у ставу 1. овог члана.  Уз захтев за продужење рока за извођење радова, Извођач радова је дужан да достави свој предлог динамичког плана извођења радова који је усклађен са захтевом за продужење рока. Надзорни орган који именује Наручилац дужан је да у року од 5 дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и о својој одлуци по упућеном захтеву обавести Наручиоца који ће Извођача радова обавестити  писаним путем о донетој одлуци.  У случају да Извођач радова 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: [Радови]
	Text8: Мења се Уговор о текућем одржавању зидова, подова и плафона фискултурне сале и свлачионице у ОШ „Моша Пијаде“ Иваново  број  04-223/2015 од 16.10.2015. године, у погледу рока за извођење радова.Првобитни рок за извођење радова је 30 (тридесет) календарских дана.     Измењени рок за извођење радова је 57 (педесетседам) календарских дана.Разлог за измену уговора – продужење рока за извођење радова  је што Извођач радова,  ГП „STILL - NET“ ДОО Панчево, 7. Јула бр. 41, није био у могућности да изводи радове који су предмет Уговора према уговореној динамици, јер је била измерена влага подлоге и просторија изнад дозвољене вредности од 4%, те није било могуће квалитетно лепљење подне облоге и варење спојева топлим ваздухом.


