ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

Дом ученика средњих школа Ниш

Адреса наручиоца:

ул. Косовке девојке бр. 6., 18000 Ниш

Интернет страница наручиоца: domucenikanis@gmail.com
Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

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:

ЈНД-В 1.1.2/2016. НАБАВКА
МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
За партију 2. Средства за чишћење конвектомата
ОРН 24900000 - фини и разни хемијски производи;

Првобитна вредност уговора:

115.800,00 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора:

87.600,00 бдинара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Уговорао набавци ЈНД-В 1.1.2/2016 за Партију 2. Средства за чишћење конвектомата, Члан 3. став 3 Промена цене: До промене цене предметних добара може доћи искључиво након истека наведеног
рока важности понуде, и то само из објективних разлога, тј. у случају промена цена на тржишту роба и услуга (промена цена сировина, енергената и других трошкова производње –свих улазних
елемената који утичу на висинутрошкова набавке предметних добара), с тим што је понуђач у обавези да достави образложени писмени захтев за корекцију ценаи то у случају промене цена на
тржишту роба и услуга за више или мање од 5% од последње уговорене цене.
Наручилац ће основаност захтева за промену цене добараценити на основу % (процента) промене тржишних цена од дана отварања понуда до датума испостављања захтева за промену цена.
Репер за утврђивање оправданости упућеног захтева биће произвођачке цене понуђених добара у тренутку подношења понуде и произвођачке цене предметних добара у тренутку подношења
захтева. Одговарајући проценат повећања/смањења цена, примениће се на уговорену цену.
Страна која захтева корекцију цена обавезна је да другој страни достави захтев за промену цена саписаним образложењем да су се стекли услови за корекцију цене. Захтев мора да садржи назив,
списак добара за које се тражи промена цена са траженим процентом увећања, односно смањења цена. Друга страна даје сагласност на тражену промену цена уколико утврди да је тражена промена
оправдана.
Прималац захтева је у обавези да најкасније 7 (седам) дана од дана пријема захтева за промену цена, упућеног од друге уговорне стране, писмено одговори на поднети захтев. Наручилац не може
одобрити захтеване цене уколико су оне веће од тржишно упоредивих цена добара захтеваног квалитета.У случају прихватања захтева обе стране уговорнице у писаној форми –потписују изјавуо
сагласности.
Уколико једна од уговорних страна не прихвати промену цена, овај уговор се може раскинути са отказним роком од 30 дана од дана достављања писаног обавештења о отказу. У току трајања отказног
рока понуђач је дужан да испоручи добра по поднетим требовањима и по уговореним ценама.У супротном наручилац има право да активира средство финансијскогобезбеђења за добро извршење
посла.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Остале информације:
Сачињен је:
A Н Е К С БРОЈ 1
ОСНОВНОГ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА ЈНД-В 1.1.2/2016.
НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
За партију 2. Средства за чишћење конвектомата

