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Дел.бр. 458/16
Вршац, 24.08.2016.

ОДЛУКА БР. 1. О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА
TEMPUS TEACH 1/16 (прва партија)

Назив наручиоца:

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ
„ МИХАИЛО ПАЛОВ“

1.Адреса: Омладински трг 1, 26300 Вршац
2.Интернет адреса: uskolavrsac.in.rs
3.Врста наручиоца: Просвета
4.Врста предмета: Добра- рачунарска опрема (десктоп,лаптоп рачунари), монитори,
телевизори, штампачи, интерактивне табле, фотокопир, пројектор.
5.Битни елементи првобитног уговора: вредност уговора 5.805.410.00 дин. без пдв-а,
(наручилац је ослобођен плаћања пдв-а јер се набавка финансира из међународне
донације) са роком испоруке од 30 дана од дана потписивања уговора тј. са роком
испоруке на 21.08.2016.године.
6.Битни елементи измењеног уговора: вредност 5.805.410.00 дин. без пдв-а, (наручилац
је ослобођен плаћања пдв-а јер се набавка финансира из међународне донације) са
роком испоруке на 19.09.2016.године.
7.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 продужење рока за испоруку добара на захтев
добављача, због колективних годишњих одмора због којих су смањени капацитети
код фабрика, гужви на царинама као и због компликованих процедура код РАТЕЛ
сертификације које трају по неколико недеља. Купац је уважио разлоге продавца
јер би и други потенцијални продавци имали исте проблеме а и сам купац је
каснио са прибављањем потврде о ослобађању од пдв-а због специфичног
поступка и годишњих одмора код издаваоца потврде.

8.Разлози и оквир за измену уговора су били предвиђени у чл. 4. уговора о набавци.
Извод поменутог члана, из потписаног уговора дел.бр.434/16 од 21.07.2016. године,
предвиђа:
Члан 4.
Добављач се обавезује да у року од 30 дана од потписивања Уговора, испоручи опрему
на адресу Омладински трг 1, у Вршцу.
Добављач је обавезан да опрему испоручи у оригиналном, неотвореном паковању.
Испорука опреме подразумева и предају детаљне техничке и корисничке документације
неопходне за инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.
Добављач је обавезан да купца благовремено обавести о свим непредвиђеним околностима
и случајевима који онемогућавају извршење набавке у року из члана 2. овог уговора.
Добављач је обавезан да Купца у писаној форми обавести одмах, а најкасније 48 сати
након појаве непредвиђених околности, како би исти ценећи настале околности, могао да
разматра евентуалну могућност продужења уговореног рока.
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