
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 A8/2017 - Инвестиционо одржавање пословног простора у улици Жарка Зрењанина бр. 16 у Панчеву.Опис предмета јавне набавке - ознака из општег речника набавке: 45000000 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.Место извођења радова: Панчево, Жарка Зрењанина бр.16 у ПанчевуОзнака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.3, Група 43.31.
	Text6: 1.698.795,00   динара без пдв-а
	Text7: 1.837.202,60   динара без пдв-a
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text12: Основ за измену Уговора у погледу вредности изведених радова 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 даје 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 радова 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.“Основ за измену Уговора у погледу рока за извођење радова радова је члан 5. модела уговора односно закљученог Уговора који гласи: „Рок за извођење радова износи 30 (тридесет) календарских дана од дана увођења Извођача у посао, након пријаве радова, што ће се записнички констатовати. Датум увођења у посао биће записнички констатован, оверен од стране одговорног Извођача радова и Надзорног органа и уписан у грађевински дневник од стране Надзорног органа. Извођач радова неће бити уведен у посао до достављања банкарске гаранције за добро извршење посла из члана 9. овог Уговора. Извођач радова ће имати право на продужетак рока у следећим случајевима:-због лоших временских услова који  онемогућавају извођење радова у уговореном року,-више силе и случајевима који се не могу предвидети а које нису настале кривицом уговорних страна,-било која обустава радова која није последица пропуста Извођача.
	Dropdown2: [Радови]
	Text8: Првобитни рок за извођење радова је 30 (тридесет) календарских дана.     Измењени рок за извођење радова је 40 (четрдесет) календарских дана.Разлог за измену уговора – продужење рока за извођење радова  је што Извођачи радова,  ДОО „CUBING“ Београд и ДОО „УДАРНИК ГРАДЊА“ Београд нису били у могућности да изводе радове који су предмет Уговора према уговореној динамици због проблема који су насталих проблема који су настали због избијања флека на већ урађеним зидовима, услед последица изазваних пожаром и водом од гашења истог, а што није могло да се предвиди, те се морало приступити јединој могућој методи решења проблема – изради нове гипсане облоге на металној покконструкцији преко проблематичних зидова, што је захтевало додатно време. Разлог за измену укупне уговорене вредности су изведени вишкови и мањкови радова. Сагласно члану 18. Основног уговора вишкови и мањкови радова су основ за Анекс основног уговора.Извођач је, сагласно члану 18. Основног уговора извео вишкове радова под условима и јединичним ценама из Основног уговора у износу од 222.195,60 динара без пореза на додату вредност, што је наведено у Oбразложењу надзорног органа број 04-30/2017-1/3 од  02.08.2017. године.У односу на укупну уговорену вредност исказан је и укупан мањак радова у износу од 83.788,00 динара без пореза на додату вредност. Како су вишкови радова већи од мањкова радова, укупна уговорена вредност радова на инвестиционом одржавању пословног простора у улици Жарка Зрењанина 16 у Панчеву се увећава за разлику између вишкова радова и мањкова радова одн. за 138.407,60 динара без пореза на додату вредност, односно за 8,15%.


