ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

Покрајински завод за спорт и медицину спорта

Адреса наручиоца:

Масарикова 25, Нови Сад

Интернет страница наручиоца: www.pzsport.rs
Врста наручиоца:

Остало

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:

Набавка услуга осигурања имовине, запослених и возила.
Назив и ознака из Општег речника набавки:
- 66512100 - услуге осигурања од незгоде
- 66515110 - услуге осигурања моторних возила
- 66515200 - услуге осигурања имовине

Првобитна вредност уговора:

767.153,00 динара, без обрачунатог пореза

Измењена вредност уговора:

897.107,00 динара, без обрачунатог пореза

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
У делу IX Модел уговора, у члану 4. стоји следеће:
Члан 4.
''Овим Уговором обавезује се Понуђач да за потребе Наручиоца, а у свему према изабраној понуди број _______ од __________ године, која је
саставни део овог Уговора, изврши осигурање имовине, осигурање запослених и осигурање службених возила, под условима регулисаним овим
Уговором и Општим условима осигурања Понуђача (у даљем тексту: услуге из предмета уговора).''
У члану 7. Модела уговора стоји следеће:
Члан 7.
''Уговорне стране су сагласне да ће сва питања која се буду појављивала у току реализације овог Уговора као регулисати анексом овог уговора.
На све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о јавним набавкама, као и
других важећих прописа који регулишу ову материју.''
Имајући у виду да је Добављач, изменио Опште услове осигурања у складу са новом Минималном тарифом премија за осигурање власника
моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима, донетом од стране Удружења осигуравача Србије и усвојеном од стране
Народне банке Србије, која је ступила на снагу дана 01.07.2014. године, Наручилац је у обавези да изврши измену цене у основном Уговору број
02/2014-6 од 20.03.2014. године с обзиром на то да је испорука службеног возила наступила након 01.07.2014. године.

Остале информације:

