ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ

Адреса наручиоца:

СОМБОР, ВЕНАЦ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА 13

Интернет страница наручиоца: www.so.os.sud.rs
Врста наручиоца:

Правосуђе

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:

Набавка канцеларијског материјала, ОРН: 30197000

Првобитна вредност уговора:

1.622.805,00 динара без ПДВ-а,
1.947.366,00 динара са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора:

1.674.734,76 динара без ПДВ-а,
2.009.681,71 динара са ПДВ-ом.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Наручилац (купац добара) и добављач (продавац добара) су дана 26.04.2017. године закључили Уговор о купородаји канцеларијског материјала број Су IV-22-52/2017 чија уговорена вредност закљученог уговора износи 1.622.805,00
динара без ПДВ-а, односно 1.947.366,00 динара са ПДВ-ом, према прихваћеној понуди Понуђача број 30/17 од 05.04.2017. године; која понуда, сходно члану 1. наведеног Уговора чини његов саставни део, а у којој је под редним 51.
предвиђена набавка белих коверата са повратницом у количини од 100000 комада по цени од 135.000,00 динара са ПДВ-ом, односно 162.000,00 динара без ПДВ-а, а под редним број 52 набавка плавих коверата са повратницом у
количини од 20000 по цени од 25.000,00 динара без ПДВ-а, односно 30.000,00 динара ПДВ-ом.
Дана 10.04.2017. године између ЈП „Пошта Србије“ Београд, број 2017-51480/2 и Високог савета судства Београд, број 021-05-30/2017-01, закључен је Уговор о пословној сарадњи, након чега је на основу члана 13. став 3. Овог Уговора
ЈП „Пошта Србије“ Београд, донела Технолошко упутство о пријему и уручењу судских писмена број 2017-51480/3 од 10.04.2017. године, којим је прописана употреба стандардизованих коверат за судска писмена, чији су изглед,
величина, садржај и остале карактеристике ближе описан у Прилогу број 1 овог упутства.
Дана 02.08.2017. године, између ЈП „Пошта Србије“ Београд, број 2017-51480/148 и Високог савета судства Београд, број 021-05-00078/2017-01, закључен Анекс 1 Уговора о пословној сарадњи, којим је измењен и допуњен Уговор
ближе описан у претходном ставу, чијим чланом 3. је Технолошко упутство о пријему и уручењу судских писмена број 2017-51480/3 од 10.04.2017. године замењено Технолошким упутством о пријему и уручењу судских писмена број
2017-51480/147 од 31.07.2017. године.
Анекс 1 Уговора закључује се на основу члана члана 4. Уговора о купородаји канцеларијског материјала број Су IV-22-52/2017 од 26.04.2017. године, којим је уговорено, да се уговорена цена из чл. 3 овог уговора може се мењати ако
дође до промене цена уговореног материјала на тржишту, искључиво уз писмену сагласност друге уговорне стране на захтев за промену цена, али не више од стопе раста цена на мало за претходни период, према објављеним
подацима Републичког завода за статистику; да је друга уговорна страна је дужна да одговор на захтев за промену цена достави у року од седам дана од дана пријема захтева из става првог овог члана; да уколико једна од уговорних
страна не прихвати промену цена, овај уговор се може отказати са отказним роком од 30 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу; да се уговорена цена се неће мењати уколико продавац падне у доцњу својом
кривицом.
Имајући у виду да су стандардизоване судске коверте већих димензија и детаљније садржине у односу на претходно наручене судске коверте са повратницом из основног Уговора, те да је употреба ових коверти прописана као
обавезна на основу горе цитираног Уговора о пословној сарадњи, то је имало за последицу измену Уговора о купопродаји канцеларисјког материјала у погледу врсте коверти и цене по једном комаду.Набавка судских коверти ће се
вршити по цени од 3,00 динара без ПДВ-а, односно 3,60 динара са ПДВ-ом.

Остале информације:

