
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 "Урбанизам" Панчево
	Text2: Панчево, Карађорђева бр. 4
	Text3: www.direkcija.pancevo.rs
	Text5: Предмет јавне набавке радова  је извођење грађевинско занатских  радова на инсталацијама за потребе добијања HACCP стандарда у објекту Дечијег одмаралишта на ДивчибарамаОпис предмета јавне набавке: 45000000 - Грађевински радовиПрирода радова: - извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.Обим радова:-Грађевинско занатски радови предвиђене су активности на побољшању хигијенско-техничких услова усклађених са будућим стандардом. Ови радови ће се изводити у кухињско и трпезаријском простору кроз керамичке радове на подовима и зидовима, као и кроз молерско-фарбарске радове на истим локацијама, а по заврешетку инсталатерских радова. Водоинсталатерским радовима обухваћене су активности у истим просторијама, (замена дуготрајних инсталација и измештања канализационих шахтова ван објекта). Електро радови би се  кухињски видни разводи инсталација намештали испод видне површине зидова, (укопавањем), што налаже будући стандард.Описи позиција радова са количинама, дати су у приложеној спецификацији.Место извођења радова: Дечије одмаралиште на Дивчибарама.Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.3, 43.31
	Text6: 2.808.462,72 динара без ПДВ. Првобитни рок за извођење радова је 40 календарских дана.
	Text7: 2.688.907,64 динара без ПДВ. Измењени рок за извођење радова је 49 календарских дана.
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
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	Text8: Основ за измену Уговора су чланови 5. и 20. модела Уговора одн. закљученог Уговора, који гласе:Члан 5.Рок за извођење радова је 40 (четрдесет) календарских дана. Рок за Извођење радова почиње да тече даном увођења у посао Извођача радова од стране Надзорног органа.Утврђени рок се не може мењати без сагласности Наручиоца. Извођач 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.       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 дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока, а пре истека рока наведеног у овом члану. Уз захтев за продужење рока за извођење радова , Извођач 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 3 дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и о својој одлуци по упућеном захтеву обавести Наручиоца који ће Извођач радова обавестити  писаним путем о донетој одлуци. 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.Члан 20. "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. " 


