
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: Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић" 
	Text2: Српскоцрквена број 5, Инђија
	Text3: www.dzindjija.rs
	Text5: Предмет јавне набавке је Услуга осигурања имовине, запослених и возила - oзнака из општег речника набавке  66510000 – услуге осигурања.
	Text6: 1.819.119,00 дин.без пдв-а
	Text7: 1.909.458,00 дин.без пдв-а
	Dropdown1: [Здравство]
	Text12: Осигуравач је  по основу захтева Уговарач осигурања за измену уговора ради  повећања предмета  услуга доставио Понуду за обрачун премије основног каско осигурање без крађе без учешћа наручиоца у штети , делимичног каско осигурање без учешћа наручиоца у штети и осигурање возача и путника од последица несрећног случаја за период од 20.05.2020-20.05.2020. године број 01.3-1-18/2020 од 21.05.2020 године у износу 90.339,00 динара без пореза односно 94.683,00 динара са порезом.Како је  утврђено да се у конкретном случају ради  о повећању предмета услуга до 5% ( 4,96%) изменом се уговара додатна услуга која је предвиђена конкурсном документацијом и у уговору у члану 12.  те  је донета одлука као у диспозитиву, а на основу које ће се и  закључити  анекс основног уговора.
	Dropdown2: [Услуге]
	Text8: Наручилац  је добио једно ново возило  FIAT DUCATO L2H2 2.3 које је преузето од стране  Покрајинске владе РС Нови Сад,  Закључком о давању права коришћења ДЗ Инђија на санитетском возилу с пратећом медицинском опремом број 46-43/2020 од 06.05.2020 године а које је стигло у Дом здравља дана 15.05.2020 године;           Чланом 1. Став 2 основног Уговора прописано да  Осигуравач се обавезује да под истим условима и на исти начин осигура и новостечену имовину (зграде, опрему и возила) Осигураника, као и запослене који заснују радни однос код наручиоца у време трајања овог уговора, за које ће се потписати полиса у сваком конкретном случају, а у складу са чланом 12.овог уговора.  Чланом 12.  основног Уговора прописано да  Наручилац може у складу са чланом 115. ставом 1. Закона о јавним набавкама након закључења уговора о јавној набавци услуга 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  и то закључивањем анекса у писаној форми, уз сагласност уговорних страна. 


