
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: Министарство трговине, туризма и телекомуникација
	Text2: Немањина 22-26, 11000 Београд
	Text3: www.mtt.gov.rs
	Text5: јавна набавка радова -Изградња летњих и дечијих садржаја у ски центрима Копаоник, Златибор и Стара планина ЈН О - 20/2013Министарство финансија и привреде  спровело је отворен поступак јавне набавке број 20/2013; да је наручилац на основу члана 79. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), донео одлуку о покретању преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда број: 404-02-112/1/2013-35 од 09.05.2013.године, број набавке ЈН 35/2013 као и у ски центрима Копаоник и Златибор, дана 30.05.2013.године; да је дана 15.07.2013 да је на основу спроведеног преговарачког поступка закључио уговор о  набавци боба на шинама.године закључен Анекс уговора о  набавци боба на шинама у ски центрима Копаоник и Златибор, услед прекида рада изазваног актом надлежног органа за који није одговоран Испоручилац у складу са чланом 6. Основног уговора; да је Наручилац, у складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама, објавио Одлуку о измени уговора на Порталу јавних набавки и доставио Извештај о доношењу одлуке о измени уговора Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 
	Text6:          Вредност овог уговора је 2.095.154,10 eвра без ПДВ-а,односно 2.514.184,92 са ПДВ-ом. 
	Text7:          Вредност овог уговора је 2.095.154,10 евра без ПДВ-а,односно 2.095.154,10 са ПДВ-ом. 
	Dropdown1: [Органи државне управе]
	Text12: Основни уговор и Анекс 1 су закључени између Наручиоца/Министарства финансија и привреде Републике Србије,Корисника /ЈП "Скијалишта Србије" и Испоручиоца /"Josef Wiegand" Gmbh-Немачка.Анекс 2 - закључен између Наручиоца/Министарства  трговине , туризма  и телекомуникација Републике Србије,Корисника /ЈП "Скијалишта Србије" и Испоручиоца /"Josef Wiegand" Gmbh-Немачка.
	Dropdown2: [Радови]
	Text8: Oбјективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:- чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. глaсник РС“, бр. 124/12) је предвиђено да:(1) Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима.(2) Ако наручилац намерава да измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л . (3) Наручилац је дужан да у року од три дана од дана доношења објави одлуку на Порталу јавних набавки и достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.Предметни Основни уговор и Анекс 1 су закључени између Наручиоца/Министарства финансија и привреде Републике Србије, Корисника/ЈП „Скијалишта Србије“  и   Испоручиоца „Josef  Wiegand“ Gmbh – Немачка. Дана 26.04.2014. године ступио је на снагу Закон о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14).Чланом 37. став 14. Закона о министарствима је предвиђено да  Министарство трговине, туризма и телекомуникација преузима од Министарства привреде запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење надлежности у области туризма.Влада је на седници одржаној  21.08.2014. донела Закључак 05 број: 401-9244/2014 којим се у Закључку Владе 05 број: 401-9636/2013 од 20. децембра 2013. године, у тач. 1. и 2. речи: „Министарство привреде“, замењују речима: „Министарство трговине, туризма и телекомуникација“, чиме је Министарство трговине, туризма и телекомуникација преузело од Министарства привреде обавезе по уговорима, који се односе на капиталне издатке и захтевају плаћање у више година за капитални пројекат „Изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре у туристичким центрима“.       


