Република Србија
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ШАБАЦ
Број:300/6
Датум: 29.05.2018. године
Ш а б а ц-Ј е л е н ч а

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ број 124/2012),
14/2015 и 68/2015) наручилац врши:

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА НАМИРНИЦА

ЈН. БРОЈ: 1.1.5/2018

Назив и ознака из општег речника набавки:
-ОРН -15800000-разни прехрамбени производи
Наручилац Геронтолошки центар Шабац у конкурсној документацији за јавну набавку
добара намирница ЈН. Број :1.1.5/2018. године, у року предвиђеном за достављање понуда
врши измену конкурсне документације и то: на страни 64 од 77 и 69 од 77 конкурсне
документације у моделу уговора у тачки 1. уместо речи “ Милан Поповић директор” стављају
се речи “Марија Марковић вд.директора”.
Редни бројеви страна и укупан број страна конкурсне документације остају непромењени.
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за јавне набавке

ПРИЛОГ: Странa конкурсне документације: 64 од 77 и 69 од 77
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X. MОДЕЛ УГОВОРА
за партије 1,2,3,4,6 и 7
МОДЕЛ УГОВОРА понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан
са садржином модела уговора). Уколико понуду подноси група понуђача, уговор потписује члан групе
понуђача који је у Споразуму чланова групе понуђача означен као члан групе који ће потписати уговор.

УГОВОР

о јавној набавци намирница
Закључен дана______________________________ између:
1) Установе Геронтолошки центар Шабац, ул. Мишарских јунака бб, коју
заступа Maрија Марковић, вд.директора (у даљем тексту: Наручилац) , с једне
стране и
2)
________________________________из_________________________
ул.___________бр.___, кога заступа директор __________ (у даљем тексту:
Добављач), Матични број: ______________, с друге стране
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет Уговора је испорука добара – намирница, за партију___________________
__________________________за потребе Геронтолошког центра Шабац, у целини у
складу са Понудом понуђача, бр. __________ од ___________ године, која су предмет
јавне набавке добара – намирница у отвореном поступку ЈН 1.1.5/2018.
Образац Понуде и Образац Техничке спецификације са структуром цене чине саставни
део Уговора.
Наручилац може, у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“,
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након закључења
Уговора
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 максималног износа јавне набавке
мале вредности.
Члан 2.
Наручилац задржава право корекције и прерасподеле уговорених количина у случају
измењених околности у пословању (промена структуре корисника као и у случају да
предметна добра добије на поклон из донације и сл. о чему у писаној форми обавештава
Добављача).
Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део поруџбенице коју
Наручилац упућује Добављачу телефоном, путем факса или електронском поштом.
Ако у току трајања уговора Понуђач, из оправданих и објективних разлога, намерава да
промени добављача - произвођача или привредног субјекта који обавља делатност
производње и промета, а од којег се снабдева добрима која су предмет Уговора, пре
промене мора писмено обавестити Наручиоца, уз достављање свих доказа тражених
конкурсном документацијом у делу где су
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X/1. MОДЕЛ УГОВОРА
за партију 5.свеже воће и поврће
МОДЕЛ УГОВОРА понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са
садржином модела уговора). Уколико понуду подноси група понуђача, уговор потписује члан групе понуђача
који је у Споразуму чланова групе понуђача означен као члан групе који ће потписати уговор.

УГОВОР

о јавној набавци намирница
Закључен дана______________________________ између:
1) Установе Геронтолошки центар Шабац, ул. Мишарских јунака бб,
коју заступа Maрија Марковић, вд.директора (у даљем тексту:
Наручилац) , с једне стране и
2)____________________________________из_____________________
ул.___________бр.___, кога заступа директор __________(у даљем тексту:
Добављач), Матични број:______________, с друге стране
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет Уговора је испорука добара – намирница, за партију _______________________
_____________________________за потребе Геронтолошког центра Шабац, уцелини у
складу са Понудом понуђача, бр. _________од ___________ године, (у даљем
тексту:добра) која су предмет јавне набавке добара – намирница у отвореном поступку
ЈН 1.1.5/2018.
Образац Понуде и Образац Техничке спецификације са структуром цене чине
саставни део Уговора.
Наручилац може, у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након закључења уговора 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 максималног износа јавне набавке мале вредности.
Члан 2.
Наручилац задржава право корекције и прерасподеле уговорених количина у случају
измењених околности у пословању (промена структуре корисника као и у случају да
предметна добра добије на поклон из донације и сл. о чему у писаној форми обавештава
Добављача).
Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део поруџбенице коју
Наручилац упућује Добављачу телефоном, путем факса или електронском поштом.
Ако у току трајања уговора Понуђач, из оправданих и објективних разлога, намерава
да промени добављача - произвођача или привредног субјекта који обавља делатност
производње и промета, а од којег се снабдева добрима која су предмет Уговора, пре
промене мора писмено обавестити Наручиоца, уз
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