
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: Дом ученика средњих школа Зајечар
	Text2: Скопљанска бб, 19000 Зајечар
	Text3: http://internatza.edu.rs/
	Text5: Предмет јавне набавке мале вредности број 05/2017 је набавка добара – горива за службена возила на годишњем нивоу, за потребе наручиоца;Ознака из Општег речника набавке: 09132000; 09132100; 09134200; 09134210; 09134220.
	Text6: Првобитна вредност уговора износи:582.495,00 динара без ПДВ-а, односно 698.994,00 динара са ПДВ-ом.
	Text7: Измењена вредност уговора износи:582.495,00 динара без ПДВ-а, односно 698.994,00 динара са ПДВ-ом.
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	Text8: Продавац „НИС“ а.д. Нови Сад, са седиштем у ул. Народног фронта 12, Нови Сад - служба корпоративне продаје за регион Ниш, ул. Булевар 12. фебруар 157 Ниш, електронском поштом од 25.12.2017.године, у прилогу Обавештења од 19.12.2017.године заведеног под бројем 3577, доставио Одлуку пословодства Продавца о промени продајног асортимана ССГ Блока промет број PRO400000/ND-0d/001886 од 27.10.2017.године, којом престаје продаја нафтеног деривата моторни бензин Е БМБ 98 на ССГ закључно са даном 15.12.2017.године и почиње продаја деривата моторни бензин Е БМБ 100, еквивалентни бензин са бољим перформансама. Одлуком пословодства Продавца о промени продајног асортимана ССГ Блока промет број PRO400000/ND-0d/001886 од 27.10.2017.године, прецизирано је да ће се омогућити свим корпоративним клијентима који имају закључен уговор о куповини моторни бензин Е БМБ 98, куповину деривата Е БМБ 100, еквивалентни бензин са бољим перформансама по важећој малопродајној цени моторног бензина Е БМБ 98.Основним Уговором број 1277 (заводни број Дома ученика средњих школа Зајечар) и број PR0671000/Ud-pr/05074 (заводни број „НИС“ а.д. Нови Сад, са седиштем у ул. Народног фронта 12, Нови Сад - служба корпоративне продаје за регион Ниш, ул. Булевар 12. фебруар 157 Ниш) од 27.04.2017.године, чланом 10. прописано је да се Уговор може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.Уговорна вредност Основног уговора износи 582.495,00 динара без ПДВ-а, односно  698.994,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом и иста остаје непромењена након закључења анекса.


