ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

Специјална болница за неспецифичне плућне болести
"Сокобања"

Адреса наручиоца:

ул. Војводе Мишића бр.48
18230 Сокобања

Интернет страница наручиоца: www.soko-banja.rs
Врста наручиоца:

Здравство

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:

Предмет јавне набавке бр. 1/2014 су добра-Животне намирнице.
Назив и ознака из општег речника набавки : 15000000
Партија 6- Јаја

Првобитна вредност уговора:

792.000,00 динара

Измењена вредност уговора:

842.450,40 динара

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Комисија за јавне набавке је увидом у цене на тржишту за јаја "Б" класе, утврдила да је дошло до стварног поскупљења на тржишту.
Извод из конкурсне документације: "Цену је могуће променити након закључења уговора, искључиво уз обострану сагласност уговорних страна
и то само у случају знатног поремећаја на тржишту, о чему је продавац дужан да обавести купца и достави доказе, након чега ће се донети
одлука о измени уговора и закључити анекс уговора.
Чланом 3. Уговора о јавној набавци животних намирница предвиђено је следеће: "3.2. Уговорна цена се може изменити након закључења
уговора, тек по протеку рока од 4 месеца од дана закључења уговора, искључиво уз писану сагласност купца дату на писани захтев за промену
цена продавца. Продавац је у обавези да уз захтев достави доказе који оправдавају тражену промену цена. Захтев за промену цена продавца се
може односити само за наредне испоруке добара. 3.3. Пре давања писане сагласности купац ће утврдити оправданост захтева за повећање цена
на основу прибављених информација о цени добара за које је тражио повећање, код понуђача који су за ту партију конкурисали, а нису
изабрани као најповољнији, а ако за одређену партију није било другог понуђача, купац ће провером цена на тржишту утврдити оправданост
захтева. 3.4.Уколико не постоје оправдани разлози за повећање цена купац неће дати писану сагласност на захтев на промену цена продавца.
Купац ће о томе обавестити продавца и истовремено затражити од продавца да се изјасни да ли остаје при захтеву или исти повлачи у року који
не може бити дужи од два дана. Уколико продавац не повуче захтев, купац има право раскида уговора."

Остале информације:

