
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: ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА
	Text2: Алеја Маршала Тита 31. , Суботица
	Text3: www.gcsu.co.rs
	Text5: Набавка хомогене ПВЦ подне облоге у згради заштићеног становања",
Ознака из општег речника набавки 44112200 - Подне облоге
	Text6: 166.711,72 динара без ПДВ-а, односно 200.054,06 динара са ПДВ-ом.
	Text7: 166.711,72 динара без ПДВ-а, односно 200.054,06 динара са ПДВ-ом.
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	Text12: Остале одредбе основног уговора остају непромењене.
	Dropdown2: [Добра]
	Text8: У Члану 6. Основног уговора брише се став 2. који гласи "За изведене радове гаранција зиноси 24 месеци од примопредаје радова.
Члан 7. основног уговора мења се игласи:
Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (ускладу са достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде и то у року од 40 дана рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца.
Остале  одредбе Основног уговора остају непромењене.
У члану 8. основног уговора брише се тачка 2.  која гласи : 2) Продавац се обавезује да у тренутку примопредаје предметне јавне набавке преда наручиоцу  бланко сопствену меницу  за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама безусловна и платива на први позив, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено, попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.. Уз меницу мора бити достављена копија картона  депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице мора бити (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року".


