ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

ЈП "Србијашуме" са п.о.

Адреса наручиоца:

Булевар Михајла Пупина 113, Нови Беогерад

Интернет страница наручиоца: www.srbijasume.rs
Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

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:

Предмет јавне набавке је набавка добара – Камион штицара и приколица за ЈП
„Србијашуме“ за 2019.годину,партија 1-камион штицар , који се у општем речнику набавке
налази под редним бројем „34100000“ и ознаком ,,Моторна возилa“

Првобитна вредност уговора:

11.490.000,00 без ПДВ-а

Измењена вредност уговора:

11.490.000,00 без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Предметним Уговором, чланом 7. Став 7.1. и 7.2 предвиђена је могућност померања рока у
складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
Правни основ за закључење анекса Уговора: Одлука о проглашењу ванредног стања
("Сл.гласник РС" број 29/2020)
Уговором број 20911од 27.12.2019.године, утврђено је да купац може након закључења
уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке померити рок извршења
услуга првобитно закљученог Уговора, у складу са чланом 115.Закона о јавним набавкама.
Остале информације:
Извршење уговора, испорука добара које су предвиђене Уговором бр. 20911 од 27.12.2019.године са понуђачем „„West Truck“ d.o.o. Београд,
Земун, Ауто-пут Београд-Нови Сад број 150д, обустављене су на основу препорука надлежних органа Републике Србије на основу којих су, почев
од 16. марта 2020.године забрањена сва јавна окупљања у циљу смањења ризика ширења COVID-19, па из тих разлога није могуће испоштовати
уговорени рок за испоруку добара.
Предметним Уговором, чланом 7. Став 7.1. и 7.2 предвиђена је могућност померања рока у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама,
током трајања уговора.
Неопходно је у складу са чланом 115.Закона о јавним набавкама, померити рок за испоруку добара које су предмет овогуговора на 210 дана од
дана потписивања Уговора.

