ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

Министарство трговине, туризма и телекуникација

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26, 11000 Београд

Интернет страница наручиоца: www.mtt.gov.rs
Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Услуге

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:

Уговор о набавци услуга – о пружању услуга сервисирања и одржавања моторних возила са
уградњом резервних делова - Партијa 4, број 404-02-15/2014-01 од 21. 05. 2014. године,
закључен по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности услуга сервисирања и
одржавања возила са уградњом оригиналних резервних делова број 5/2014, између
Наручиоца/Министарства Привреде, чији је правни следбеник Министарство
трговине,туризма и телекомуникација и Добављача- Аутоцентар Стојановић, из Београда.

Првобитна вредност уговора:

Вредност овог уговора је 1.025..000,00 евра без
ПДВ-а,односно 1.230.000,00 са ПДВ-ом.

Измењена вредност уговора:

Вредност овог уговора је 225.000,00 евра без
ПДВ-а,односно 270.000,00 са ПДВ-ом.

Објективни 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 („Службени глaсник РС“, бр. 124/12) предвиђено је да 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, и 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 и 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.
- Министарство привреде је као наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12),
спровело је поступак јавне набавке мале вредности услуге одржавања и сервисирања возила са уградњом оригиналних
делова број ЈН- МВ 5/2014, обликован по партијама (12 партија), на основу позива објављеног 04. априла 2014. године на
Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности,
Министарство привреде закључило уговор за Партију 4 – број 404-02-15/2014-02 од 21.05.2014. године.

Остале информације:
Дана 26.04.2014.године ступио је на снагу нови Закон о министарствима („Службени гласник РС” број 44/14).
На основу члана 37. став 14. Закона о министарствима („Службени гласник РС” број 44/14) 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
Сектора туризма и туристичке инспекције.
У складу са напред наведеним, Министарство трговине, туризма и телекомуникација закључило је са Министарством привреде Споразум о преузимању број:
030-01-9/2014-02 од 12.06.2014.године, број под којим је заведен у Министарству привреде: 021-02-169/2014-02 од 25.06.2014.године, којим су између осталог
преузет и поступак предметне јавне набавке који се односе на сервисирање и одржавање возила.
На основу наведеног, Наручилац доноси ову одлуку, која се објављује на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставља извештај
Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

