
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 A9/2015 -ЈН А9/2016-инвестиционо одржавање пословног простора у улици Ослобођења 19 Панчево.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: рушење и демонтажа, гипсарски радови, подополагачки радови, молерско-фарбарски радови, браварски радови, водовод и канализација.Процењена вредност износи 916.666,67 динара без пдв-а.Место извођења радова: Панчево, Ослобођења 19.Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.3, Група 43.31.
	Text6: Првобитна вредност Уговора износи 892.347,50 динара без ПДВ, односно 1.070.817,00  динара са  ПДВ  .
	Text7: 904.871,80     динара без ПДВ,  односно 1.085.846,16      динара са ПДВ
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text12: Основ за измену Уговора је члан 18.  модела уговора односно закљученог Уговора који гласи:„Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност да Надзорни орган именован од стране Наручиоца. У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости  вишкова или мањкова радова из става 1. овог Члана, сачиниће се анекс овог Уговора.          Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.“
	Dropdown2: [Радови]
	Text8: Разлог за измену укупне уговорене вредности су изведени мањкови радова и вишкови радова. Извођач је, сагласно члану 18. Основног уговора извео вишкове радова под условима и јединичним ценама из Основног уговора у износу од 42.822,30 динара без пореза на додату вредност односно 51.386,76 динара са порезом на додату вредност, што је наведено у Oбразложењу надзорног органа број 04-45/2016-1/4 од 17.06.2016. године.У односу на укупну уговорену вредност исказан је и укупан мањак радова у износу од 30.298,00 динара без пореза на додату вредност односно 36.357,60 динара са порезом на додату вредност. 


