
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: Панчево, Змај Јовe Joвановића бр. 6
	Text3: www.direkcija.pancevo.rs
	Text5: Предмет јавне набавке су радови-израда пројектно- техничке документације саобраћајнице улице 7 Нове и дела Црепајског пута са инфраструктуром и извођење радова на  изградњи улице 7 Нова у дужини од 520м по "инжењеринг систему" и систему "кључ у руке".Опис предмета јавне набавке: радови - ознака из општег речника набавке: 71322000-Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу; 45000000- Грађевински радовиПрирода  радова: - извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.Обим радова: пројектовање и извођење радова у складу са пројектним задатком који је саставни део конкурсне документације.Место извођења радова: Панчево, Северна индустријска зона.Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.1, Група 42.11-изградња путева и аутопутева.
	Text6: 26.566.836,49 динара без пореза на додату вредност,  односно 31.880.203,79 динара са порезом на додату вредност.
	Text7: Првобитни рок за извођење радова је 60 календарских дана а измењени рок је 66 календарских дана.
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text12: /
	Dropdown2: [Радови]
	Text8: Основ за измену Уговора je члан 8. модела уговора односно закљученог Уговора који гласи:        "Рок за извођење радова износи 60 (шездесет) календарских дана. Рок за извођење радова почиње да тече даном увођења у посао Извођача радова од стране Надзорног органа.                 У случајевима наведеним у овом члану, Наручилац има право и на накнаду штете. Уколико у току израде техничке документације дође до измена које утичу на продужење уговореног  рока, уговорне стране ће благовремено одредити рок за завршетак израде техничке документације и то тако што је Извођач дужан да поднесе писани, детаљно образложени  захтев за продужење рока, а најкасније 5 дана 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 Извођач 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."


