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ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ЧУВАЊА И ИЗДАВАЊА РОБА
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У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.
124/2012) Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена измена и
допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности услуге чувања и издавања роба
I ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ЧУВАЊА И ИЗДАВАЊА РОБА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ бр. 2 / 2014

1.
У конкурсној документацији у делу VIII „Модел уговора“ на страни број 29/39 конкурсне
документације врши се измена у члану 3. последњи став који гласи: „Укупна вредност уговора услуге
чувања и издавања роба износи највише 2.980.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.576.000,00 динара са
ПДВ-ом“.
Дошло је до техничке грешке и наведено се мења и гласи:
„Укупна вредност уговора услуге чувања и издавања роба износи највише 2.900.000,00 динара без ПДВа, односно 3.480.000,00 динара са ПДВ-ом.“

На основу ових измена и допуна утврђен је ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ дела VIII „Модел уговора“
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ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
VIII МОДЕЛ УГОВОРА
Члан 3.
Дирекција се обавезује да пружаоцу услуге плаћа месечну надокнаду на основу испостављених
месечних рачуна за услугу чувања __________ дин/т без ПДВ-а, __________ дин/т са ПДВ-ом у
року од _____ (словима: ______________________) дана од дана пријема рачуна у Дирекцију.
Услуга чувања роба се обрачунава према стању залиха задњег дана у месецу. Пружалац услуге је у
обавези да уз фактуру достави Наручиоцу потврду о стању залиха на дан фактурисања.
У цену услуге су рачунати сви трошкови за радње које је пружалац услуге дужан да предузме ради
очувања количине и квалитета робе која се чува за Наручиоца (осигурања објекта и робе, трошкови
електричне енергије, грејање, утрошка воде, телефона, изношење смећа, чишћење, дератизација и
дезинфекција, ангажовање обезбеђења и виљушкара и др.)
2. Дирекција се обавезује да пружаоцу услуге плаћа месечну надокнаду на основу испостављених
месечних рачуна за услугу пријема и издавања роба у износу од ___________ дин/т без ПДВ–а, а
са ПДВ-ом ____________ дин/т у року од _____ (словима: ______________________) дана од
дана пријема рачуна у Дирекцију.
Услуга пријема и издавања робе подразумева накнаду за обављени пријем/издавање робе у току
месеца са пресеком задњег дана у месецу, у складу са достављеним пријемницама/отпремницама
Наручиоцу.
1.

3. Дирекција се обавезује да пружаоцу услуге плаћа месечну надокнаду на основу испостављених
месечних рачуна за услугу паковања робе пакета__________ дин/ком са ПДВ-ом, а са ПДВ-ом
____________ дин/ком, у року од _____ (словима: ______________________) дана од дана
пријема рачуна у Дирекцију.
Услуга паковања робе подразумева број припремљених пакета по Налогу Дирекције закључно са
задњим даном у месецу.
Напомена: роба се пакује у амбалажу коју обезбеђује Дирекција.
На отпремници за испоручену робу пружалац услуге је у обавези да упише број пакета у складу са
налогом наручиоца.
Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне (непроменљиве) током
извршења уговора и неће подлегати променама ни из какавих разлога.
Укупна вредност уговора услуге чувања и издавања роба износи највише 2.900.000,00 динара без ПДВ-а,
односно 3.480.000,00 динара са ПДВ-ом.

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са овим изменама и допунама.
Измене и допуне Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама
објављују се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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