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Бе0град
На ОснОву члана 63. ЗакОна 0 јавним набавкама („Сл. глаеник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15, у даљем текету: ЗакОн) КОмиеија зајавну набавку, доноеи:

одлку
о измени конкурсне документације

Мења ее кОнкурсна дОкументација за јавну набавку дОбара - материјал за кафе
кухињу, бр. 1-02-4047-12/19, на еледећи начин:
1) У Одељку VI МОДЕЛ УГОВОРА кОнкурене дОкументације, у члану 1. етав 1., на
етрани 22, речи „терминалне онреме" мењају ее и глаее „материјала за кафе
кухињу".

У ОсталОм делу кОнкурена дОкументација Остаје неизмењена.

Бојан Миленковиli
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Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овОг УгОвОра је купопрОдаја материјала за кафе кухињу (у даљем текету:
предметна добра), у евему према понуди Продавца, бр.
Од

гОдине, код Наручи0ца заведена пОд бр.

Од

гОдине, на ОснОву кОје је ПрОдавцу дОдељен угОвОр, у пОступку јавне
набавке мале вредности дОбара - материјал за кафе кухињу, бр. 1-02-4047-12/19.
Техничке карактеристике (спецификације) Наручи0ца (ПрилОг 1) и пОнуда ПрОдавца
из претхОднОг става (ПрилОг 2), чине саетавни де0 овОг УгОвОра.
Цена
Члан 2.
Наручилац је прихватио јединичне цене наведене у пОнуди ПрОдавца из члана 1. ОвОг
УгОвора, с тим да вредн0ет укупн0 испОручених предметних дОбара тОкОм пери0да важења

овог УгОвОра не мОже прелазити изн0е ередстава предвиђених Одлуком 0 пОкретању

поетупка из члана 1. Овог УгОвОра, Од 2.000.000,00 динара без ПЈд13, ОднОсн0 2.400.000,00
динара еа ПДВ
У цене су урачунати трОшкОви иепОруке, ка0 и сви други трОшкОви кОје има ПрОдавац,
как0 би у пОтпунОсти изврши0 све угОвОрОм предвиђене Обавезе.
УгОворена ценаје фиксна и не може ее мењати за време трајања ОвОг УгОвОра.

Плаliање
Члан З.
Наручилац ее Обавезује да до изнОса из члана 2. етав 1. овОг УгОвОра, врши уплате на
, кОд
рачун ПрОдавца брОј
дана од дана пријема зактева за плаћање, Односн0 пОјединачних рачуна за
у року Од
испОручена предметна дОбра, кОји се иепОстављају п0 извршеним примопредајама
предметних дОбара, из члана 6. ОвОг УгОвОра.
Рок, начин и место испоруке
Члан 4.
ПрОдавац ее Обавезује да Наручи0цу еукцесивн0 иепОручује предметна дОбра, према
дана од дана пријема пОјединачних захтева
пОтребама и динамици Наручиоца, у рОку Од
за иепоруку од Наручиоца, са наведеним треженим кОличинама.
Иепорука ее може вршити искључив0 радним данима, од 09:00 до 15:00 часова.

Продавац је дужан да најкасније 1 дан пре пОчетка иепОруке предметних дОбара
писаним путем Обавеети Наручи0ца 0 пОчетку иепОруке.
ПрОдавац се Обавезује да предметна дОбра испОручи на адрееи еедишта Наручи0ца,
ПалмОтићева 2, 11000 Бе0град.
Уговорна казна
Члан 5.
Уколик0 ПрОдавац не испОручује предметна добра у угОвореном рОку из члана 4. овог
УгОвора, Обавезан је да за еваки дан закашњења плати Наручи0цу на име уговОрне казне,
износ Од 2%о (два прОмила) Од укупне вредности угОвора, а највише д0 10% Од укупне

вреднОсти угОвора.

УкОлик0 кривицОм ПрОдавца предметна дОбра не буду иепОручена у уговоренОм року а
Наручилац због тОга претрпи штету у виеини већ0ј Од остварене угОвОрне казне, Наручилац
има прав0 да Од ПрОдавца захтева и износ накнаде штете кОји прелази висину угОвОрне казне.
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