
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:  лож уља – екстра лако евро ел , назив из општег речника јавних набавки : 09135100 – лож уље
	Text6: 2.033.100,оо динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 2.439.720,оо динара
	Text7: 2583.333,оо без ПДВ-а , а са ПДВ-ом је 3.099.999,60 динара
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	Text12: уговор број 1-404-592 од 22.03.2018.годинеАнекс уговра број 1-404-592 од 25.01.2019.године 
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	Text8: Конкурсан документација страна 29.  Тачка 10. Валута и цена став 3. "Разлози за измену уговра су условљени због промене сена на српском тржишту нафте и нафтних деривата.Цена по јединици мере дата у понуди може се мењати само из објективних разлога, као што су повећење или смањење цене енергента на српском тржишту. Измена уговора о јавној набавци може се мењати сходно члану 115. Закона о јавним набавкама." страна 21. Модел Уговора члан 5."Уговорена цена по јединици мере може се мењати искључиво због промене цене на српском тржишту уз писану сагласност купца дату на захтев продавца  за промену цене. Захтев за промену цене  може се односити само за наредне испоруке добара. Вредност уговора, због повећања цене на тржишту, може се повећати или смањити, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности која је опредељена Финансијским планом наручиоца за ту намену."


