Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Број: 01/1924-16
Дана: 08.08.2016. год.
Крагујевац

На основу члана 115. ст. 1. и ст. 5. Закона о јавним набавкама (''Сл.
гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (у даљем тексту: Закон) и члана
22. Статута Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац, директор Завода, др
Александар Кличковић, доноси:

Одлуку о измени Уговора о јавној набавци
број 01/1554-16 од 24.06.2016. године

1. Назив и адреса наручиоца:
Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац, Слобода бб
34000 Крагујевац
www.hitnapomoc.org
2. Врста наручиоца: Здравствена установа
3. За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника
набавке:
Добра - лична заштитна средства: Летња радна обућа
18830000 – заштитна обућа
4. Првобитна вредност уговора:
665.810,00 динара без ПДВ-а
798.972,00 динара са ПДВ-ом
5. Измењена вредност уговора:
675.390,00 динара без ПДВ-а
810.468,00 динара са ПДВ-ом
6. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације
или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Након
закључења Уговора указала се потреба да се повећа обим предмета набавке за
два пара летње радне обуће. Средства за повећање обима предмета набавке
предвиђена су у Финансијском плану наручиоца за 2016. годину.
Моделом Уговора који је саставни део конкурсне документације, у члану 8.
предвиђено је да "У складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама
Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да
буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама."
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Образложење
Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац спровео је поступак јавне набавке
мале вредности добара – лична заштитна средства и закључио Уговор са
понуђачем Матица д.о.о. – огранак Конфекција, Ул. Града Сирена 15 –
Крагујевац.
Након закључења Уговора указала се потреба да се повећа обим предмета
набавке за два пара летње радне обуће.
Уз примену члана 115. ст. 1. Закона, а на основу члана 8. Уговора, донета је
Одлука о измени уговора о јавној набавци и у том смислу биће сачињен анекс
Уговора.

Директор
др Александар Кличковић, с.р.

