ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за ветерину

Адреса наручиоца:

Омладинских бригада бр.1, 11070 Нови Београд

Интернет страница наручиоца: www.vet.minpolj.gov.rs
Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Услуге

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:

jaвна набавка мале вредности услуга – штампања пасоша за говеда и кућне љубимце, број
јавне набавке ЈН О-10/2017
Ознака предмета из општег речника набавки :
79800000 – услуге штампања и сродне услуге

Првобитна вредност уговора:

6.360.000,00 динара без ПДВ

Измењена вредност уговора:

6.360.000,00 динара без ПДВ

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде
већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под
условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци. Након закључења уговора о јавној набавци
наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној
документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.
Добављач НБС – ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА, из Београда је дана 22.09.2017. године поднео Наручиоцу – Управи за ветерину, молбу за продужење трајности
уговора број 404-02-284/2017-05 од 26.06.2017. године из објективних разлога.
Добављач наводи да је у оквиру реализације технолошког процеса израде, неотклоњив квар утицао на потребу замене дела склопа производних капацитета и да
је на тај начин дошло до пролонгирања рока израде а потом и испоруке у оквиру постојећег плана производње.
Предметним уговором је дефинисано да се Уговор закључује и ступа на снагу даном потписивања овлашћених лица уговорних страна и примењује до коначног
извршења обавеза од стране Добављача у смислу коначне испоруке и Наручиоца у смислу коначне исплате ка Добављачу а најдуже на период од три месеца од
дана закључења уговора. Уговор је закључен дана 26.06.2017. године и престаје са важењем 26.09.2017. године.
Имајући у виду да је услед кашњења са испоруком, план за дистрибуцију последњег контигента пасоша оквирно око 20. октобра 2017. године, наручилац
прихвата разлоге наведене у допису Добављача и предлаже измену уговора којим се продужава рок извршења уговора до 15.11.2017. године.

Остале информације:
ЈН О-10/2017

