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ОДЛИКА БР.2 О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА
ЈНМВ 3/14 (прва партија)

Назив наручиоца:

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ
„ МИХАИЛО ПАЛОВ“

Адреса: Омладински трг 1, 26300 Вршац
Интернет адреса: uskolavrsac.in.rs
Врста наручиоца: Просвета
Врста предмета: Услуга
За добра и услуге: (опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке)
- 22 10 0000 штампање књига;
- 22 20 0000 штампање часописа, периодичних публикација.
За радове: ( природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења,озанка
из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки)
Првобитна вредност уговора: 347,199.00 дин. без пдв-а, (388, 200.00 са пдв-ом).
Измењена вредност уговора: 363.499,00 дин без пдв-а ( 406.130.00 са пдв-ом)
Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Разлог за измену уговора је што се код издања :“ Истраживања у педагогији бр.6“
повећао број страна у односу на број страна
тог издања у конкурсној
документацији а на основу које је сачињена понуда. Повећан број страна је
повећао материјалне трошкове часописа услед чега је и цена морала бити
коригована.

Миљков Стеван
060 0 830 081

Л) МОДЕЛ УГОВОРА из конкурсне документације
Дел.бр.
Вршац,
На основу чл.112-113. и чл.115-116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС „
124/13), уговорне стране:
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“, Омладински трг
1, 26300 Вршац, коју заступа директорица Јелена Пртљага, пиб 100913781, мат.број
08038830,
жиро
рачун
840-28666-72,
тел/факс
.013/832
517,ел.пошта:vsvasdirektor@hemo.net (у даљем тексту:наручилац) и
____________________________ улица и број _________________________
из __________________ , коју заступа директор_________________________
, пиб___________________, мат.број____________________, ж.рачун______
________________. тел.____________, факс ____________, ел.пошта_______
_____________, (у даљем тексту: понуђач) закључују

У Г О ВО Р
Члан 1.
Предмет уговора је штампање издања наручиоца посла.
Члан 2.
Понуђач је добио посао по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ
3/14, прва партија, на основу одлуке о избору најповољније понуде, дел.бр.
од
03.2014.године.
Позив за доставу понуде је објављен на порталу Управе за јавне набавке, дана
12.03.2014. године.
Рок за испоруку одштампаних издања је
дана по пријему исправне припреме за
штампу.
Место испоруке је седиште наручиоца - Омладински трг 1, у Вршцу.
Члан 3.
Обавеза понуђача је да по ценама из понуде дел.бр.
,од
03.2014. године, на
основу којих му се додељује овај уговор, одштампа и испоручи на адресу из члана 2.
овог уговора издања :
Ред.
Аутор
Публикација
Цена за
Цена са пдвбр.
тираж
ом за тираж
1.
Др Наташа
„ Моторни развој и
Милићфизичка активност
Стурза
деце јасленог и
предшколског
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узраста“
2.

Др Тања
Недимовић

„ Агресивност и
вршњачко насиље“
(друго измењено и
допуњено издање)

3.

Група аутора

4.

Мр Томислав
Сухецки
др
М.ЂорђевићЉ.Келеман
Група аутора

Зборник радова: 19-ти
Округли сто
“Ликовна култура за
васпитаче“
„Књижевност за
децу“(практикум)

5.
6.
7.

Др
Александар
Стојановић

8.

Часопис:
Истраживања у
педагогији број 6.
„ Предшколска
педагогија“
(практикум)
Матична књига за
припремни
предшколски програм
Матична књига за
програм афирмација
дечјег
стваралаштва
Матична књига за
основне струковне
студије (редовни)
Матична књига за
основне струковне
студије (дошколавање)
Матична књига за
основне струковне
студије (стари
програм)
Фасцикла за диплому

9.

10.
11.

12.

13.

УКУПНО :
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У цену су урачунати материјал, услуга штампе, испорука издања на адресу седишта
наручиоца и трошкови доставе Матици Српској у Новом Саду, по 5 примерака издања
под редним бројем 1-7 из овог уговора.
Члан 4.
Обавеза наручиоца је да за комплет штампаних издања из члана 3. овог уговора, плати
понуђачу износ од
динара (без пдв-а), односно
дин. са (пдв-ом).
Наручилац понуђачу плаћа испоручено издање у року од 3 дана по испоруци.
Члан 5.
Контролу извршених услуга наручилац врши прегледом достављеног пробног
примерка штампаног материјала на одобрење.
Наручилац одобрење из претходног става доставља истог дана или сутрадан, по
пријему пробног примерка.
У случају грешке у штампи цена по издању се смањује за 5% од нето уговорене цене за
то издање.
Ако су штампарске грешке толико значајне, или обимне, односно честе,односно ако је
издање неуредно, због чега га је тешко користити, понуђач нема обавезу плаћања
таквог издања, а сву штету сноси понуђач.
У случају из претходног става, понуђач има и обавезу да у року од 2 дана испоручи
исправљени тираж.
Ако у року од 2 дана понуђач не испоручи исправљени тираж, наручилац, осим што не
мора да плати издање из става 2.овог члана, има право да на име пенала изврши
умањење исплате у висини од 5% од укупне цене за комплетно уговорени
посао.
За кашњење у испоруци издања, цена за комплетно уговорени посао се смањује за 5%.
Члан 6.
Сва права на издања припадају наручиоцу посла.
Понуђач се обавезује да поштује ауторска права и да издања неће штампати преко
нарученог тиража и самостално их пуштати у промет.
У супротном, понуђач ће сносити све материјалне и кривичне консеквенце.
Члан 7.
Одредбе овог уговора се могу сагласно мењати анексима, у писаној форми.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да све неспоразуме из уговореног посла решавају
споразумно, у супротном, надлежан је Привредни суд у Панчеву.
Члан 9.
Овај уговор је сачињен у 3 идентична примерка, за сваку уговорну страну по 1
примерак.
Наручилац

Понуђач
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Доц.др Јелена Пртљага
_____________________
директорица

_________________
директор
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