
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: Предшколск установа "сунце" Горњи Пилановац
	Text2: ул. Вука караџића број 4 Горњи Милановац
	Text3: www.pusuncegm.org
	Text5: Предмет јавне набавке је набавка  добара  – Набавка материјала за спремање хране за потребе ПУ "Сунце" - Партија 8- Свеже поврћеНазив и ознака из општег речника набавке је шифра: - 1530000
	Text6: 1.116.065,00 динара без ПДВ-а
	Text7: 1.116.065,00 динара без ПДВ-а
	Dropdown1: [Просвета]
	Text12: Уговорне стране постигле су сагласност за измену цена из понуде број 28/2019 од 11.02.2019.године понуђача/добављача, за партију 8.-СВЕЖЕ ПОВРЋЕ, и то за следеће производе: РЕ. БР. Назив производа  Цена из понуде без ПДВ-а Нова цена без ПДВ-а1.  Пасуљ бели градиштанац 185,оо  220,оо2.  Цвекла 37,оо 60,оо3.  Кромпир 47,оо 60,оо4.  Црни лук 55,оо 90,оо5.  Шаргарепа 37,00 60,006.  Парадјз  27,оо  70,ооУкупно уговорена цена из члана 2. став 1. Уговора број 1-404-188 од 15.03.2019.године од 1.116.065,оо динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом од 1.240.271,50 динара ће се мењати  уколико требоване количине и цене за дате производе за Парију 8- СВЕЖЕ ПОВРЋЕ буду утицале на повећање укупно уговореног износа за Парију 8- СВЕЖЕ ПОВРЋЕ. Сходно ставу 1. овог члана уговорне стране су у обавези да закључе Анекс уговора.
	Dropdown2: [Добра]
	Text8: У члану 5. став 2. Уговора предвиђено је обавеза да се цена по јединици производа  неће повећавати услед промена  цена производа на тржишту,  у року од  60 дана од дана отварања понуде.  До промене цене предметних добара може доћи након 60 дана од дана отварања понуде и то само из објективних разлога, тј. у случају промене цена на тржишту, за више или мање од 10% од последње уговорене цене. Основ за промену цене узима се проценат разлике цене из понуде и тржишне цене у тренутку подношења захтева за промену цене, за сваки производ у окиру партије. Уколико се утврди да је дошло до повећања или смањења цена производа од 10 %, уговорне стране могу променити цену сходно ценама на тржишту, али не у пуном проценту повећања или смањења цене на тржишту, већ за 3% мање него што је тржишна цена.  Тржишна цена за пољопривредне производе узима се она која важи на берзи СТИПС, моравички округ (средња вредност), Уговорне стране у писаној форми потписују изјаву о сагласности за промену цене.У случају корекције цена, уговорне стране ће промењене услове регулисати Анексом Уговора. Новоутврђена цена ће се примењивати на испоруке после потписивања Анекса Уговора. 


