ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, БЕОГРАД,
ПИБ 100373090, МБ 07486251

Адреса наручиоца:

БЕОГРАД, Данијелова број 33, градска општина Вождовац

Интернет страница наручиоца: www.stambeno.com
Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Радови

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:

Jавнa набавкa добара – електрична енергија.
Назив и ознака из Општег речника набавке:
09310000 Електрична енергија

Првобитна вредност уговора:

7.500.000,00 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора:

7.500.000,00 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Одељење за правне, кадровске и опште послове је Служби за јавне набавке дана 21.02.2019. доставила допис са образложењем потребе израде анекса
основног уговора бр. 85/19-У које гласи:
Одељење за правне, кадровске и опште послове је Служби за јавне набавке дана 21.02.2019. доставила допис са образложењем потребе израде анекса
основног уговора бр. 85/19-У које гласи:
''Обавештавамо вас да гаража – гаражно место на којој је корисник ЈП ''Градско стамбено'' Београд, у моменту закључења уговора о испоруци добара –
електрична енергија са ЈП ''ЕПС'' није поседовало бројило и да је потребно закључити анекс уговора који ће се односити на додавање поменутог места
примопредаје електричне енергије у постојећој гаражи у ул. Краљице Марије бр. 17/19 КО Палилула. Предметна гаража – гаражно место налази се у
закупу.''
Конкурсном документацијом, прецизније у Моделу уговора, чија садржина одговара основном Уговору о испоруци предметних добара, број: 85/19-У од
16.10.2018. године који је закључен са изабраним понуђачем, садржана је одредба – члан 5., став 2., којим је прописано: ''За мерна места која Купац
пријави у периоду важења уговора важиће услови дефинисани овим уговором.'' као и члан 14., став 2. којим је прописано: ''Промене Уговора важиће само
уколико су сачињене у писаној форми, уз обострану сагласност уговорних страна, о чему се сачињава анекс уговора.
Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим односима.''.

Остале информације:

