
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://www.internatza.edu.rs/
	Text5: Предмет јавне набавке бр.1/2017 су добра - намирнице по партијама ОРН: 15000000 - храна, пиће, дуван и сродни производи. партија   2 - свеже месо ОРН 15110000партија   3 - сухомеснати производи ОРН 15131000
	Text6: Укупна вредност уговора износи 8.007.300,00 без урачунатог ПДВ-а, односно 9.089.910,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, односно по партијама:за партију 2: 5.714.500,00 без ПДВ-а, односно 6.338.550,00 са ПДВ-ом и за партију 3: 2.292.800,00 без ПДВ-а, односно 2.751.360,00 са ПДВ-ом.
	Text7: Измењена вредност уговора износи: 8.273.272,92 без урачунатог ПДВ-а, односно 9.395.081,74 динара са урачунатим ПДВ-ом, односно по партијама:за партију 2: 5.868.645,95 без ПДВ-а, односно 6.509.529,38 са ПДВ-ом и за партију 3: 2.404.626,97 без ПДВ-а, односно 2.885.552,36 са ПДВ-ом.
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	Text8: Уговорне стране сагласне су да одређене цене свежег меса и сухомеснатих производа (партије 2 и 3 основног уговора бр.1328 од 19.04.2017.год.) коригују у складу са повећањем цена на тржишту (повећана је цена товљеника, која директно утиче на раст цена меса и свих прерађевина који као сировину за производњу имају свињско месо) и на основу аргументованих доказа о потреби промене цена на основу података објављених од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде објављених на порталу Система тржишних информација пољопривреде Србије, у складу са чланом 3.основног уговора, и на основу Захтева Mak internacional доо, са седиштем у Нишу, ул.Зетска бр.2, Медиана, Ниш, ПИБ: 100335908, Матични број: 06452230, заведеног у Дому под бројем 2536 од 15.09.2017.године, са одговарајућим доказима.Промена цена предвиђена је у члану 3. Модела уговора који је саставни део Конкурсне документације за јавну набавку добара - намирница, по партијама (заводни број 502 од 22.02.2017.године): " Цене се током трајања уговора могу кориговати по протеку рока важења понуде искључиво из објективних разлога и то: - уколико цена робе зависи од кретања цена на домаћем тржишту, могуће је извршити промену цена на више или на ниже и то до износа раста или пада цена на мало у Републици Србији, према званично објављеним подацима републичког завода за статистику; - уколико на цену утичу и други фактори ( девизни курс, робна берза, промена цена регулисаних одлуком државних органа и сл.) могуће је извршити промену цена на основу аргументованих доказа о потреби промене цена на основу података објављених од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде објављених на порталу Система тржишних информација пољопривреде Србије, као и на основу званично објављених података у штампи изложених од стране овлашћених лица. Захтев за промену цена могу поднети и наручилац и понуђач. Захтев за промену цена садржи назив, односно списак добара за које се тражи промена цена, са понуђеном ценом и новом ценом, датум примене нове цене, образложење разлога повећања, односно, смањења цена и одговарајуће доказе. У случају да понуђач неоправдано захтева промену цене и не докаже постојање објективних разлога за промену цене, наручилац може раскинути уговор о јавној набавци. Новоутврђена цена се примењује од дана потписивања Анекса уговора."


