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На основу члана 115. Закона о јавним набавкама (''Сл.
Сл гласник РС'' бр.124/12,
14/15 и 68/15), директор Установе за предшколско васпитање и образовање ''Радост''
Србобран из Србобрана
Србобрана, ул. Јована Поповића бр. 9, из делатности просвете
просвете, донео је
О Д Л У К У
о измени уговора за ЈНМВ 01/2016, за партију 03-месо и прерађевине од меса ;
ОРН 15100000 (производи
производи животињског порекла, месо и месни производи
производи);
дел. бр. 218/16 од 18.04.2016. године, закљученог са И.М. ''Матић''
Матић'' из Новог Сада
Првобитна вредност уговора била је:
249.290,оо динара без ПДВ-аа, односно 283.948,оо динара са ПДВ-ом;
Измењена вредност уговора је:
је
268.915,оо динара без ПДВ-аа, односно 305.698,оо динара са ПДв-ом;
Образложење
Наручилац је у Конкурсној документацији предметна јавне набавке на стр. 68.
под тачком 11. ЦЕНА
ЦЕНА, у ставу 2. ПРОМЕНА ЦЕНЕ, предвидео да '' До промене цена
може доћи најраније истеком рока од 60 дана од отварања понуда,
понуда уколико има оправданих
разлога за промену, односно ако су објективне околности на тржишту знатно другачије од
околноси у моменту закључења уговора. Наручилац може на писмени захтев Понуђачадобављача прихватити кориговање цена роба из понуде. Захтев за промену треба образложити.
Такође Понуђач-добављач
добављач може на писмени захтев Наручиоца кориговати цене производа.
Промена цена могућа је у следећим случајевима:
1. због пораста или смањења цена робе на тржишшту из предметне набавке за најмање
10% у односу на цену из прихваћене понуде;
2. због измене пореских стопа
стопа, или царинских стопа за робу из увоза.
Једна од уговорних страна дужна је послати писмени и образложени захтев за промену цена
другој страни, из једног или више разлога наведених у ставу 2. (Промена
Промена цене)
цене са предлогом
ценовника и датумом промене. Уз захтев за промену цена треба приложити адекватан доказ да
је на тржишту дошло до промене цена (то могу бити званични подаци Републичког завода за
статистику, подаци ресорног Министарства
Министарства, или друге институције
институције/органа
органа, који прати и
објављује кретање цена на тржишту).
тржишту Друга уговорна страна може прихватити захтев уколико
је исти у складу са разлозима из става 2. и ако добије релевантне показатеље о промени цена.
Проценат, или износ повећања
повећања/смањења цене Наручилац може признати само у односу
на цене које је Понуђач-добављач
добављач дао у својој понуди.
Уговорна страна може дати своју сагласност на промену цена писменим обавештењем о
прихватању захтева и потписивањем анекса уговора о јавној набавци.
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У случају да једна од уговорних страна не испоштује наведену процедуру за корекцију
цена, не могу се применити нове цене, а ако се то учини, друга страна стиче право да раскине
уговор.
Поступак промене цена из понуде, на горепоменути начин, утврђује се уговором о
јавној набавци.''
Ово је наручилац и предвидео у моделу уговора, односно закљученом уговору бр.
218/16 од 18.04.2016. године, у члану 2. став. 2.
Пошто је Добављач својим захтевом за корекцијом цена од 22.08. о.г., ( дел. бр. 388/16
од 25.08.2016. године), уз који је приложио и Извештај о ценама живе и заклане стоке у
кланицама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде са даном 22.08.2016.
године, а који је прикупљен у Јужно-бачком округу, а жива стока представља сировинску базу
за ову ЈНМВ, то је Наручилац одлучио да прихвати захтев Добављача И.М. ''Матић'' из Новог
Сада и одобри тражену корекцију цена са 01. септембром 2016. године, пошто је тражена
корекција у складу са Уговором о јавној набавци из члана 2. став. 2. де. бр. 218/16 од
18.04.2016.
По доношењу одлуке одмах ће се приступити потписивању анекса уговора 218/16 од
18.04.2016. са унетим новим вредностима за ову партију јавне набавке и осталим битним
чињеницама за анекс уговора.

На основу изнетог одлучено је као у изреци ове одлуке.
ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ
Александра Врсајковић

ДОСТАВИТИ:
1. Архиви
2. Досијеу јавних набавки
3. На портај јавних набавки УЈН
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