На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,
14/2015, 68/2015), члана 7. Уговора бр 404-04/16 од 31.03.2016, Одлуке председника градске
општине Вождовац о покретању отвореног поступка јавне набавке услуга који се односи на
„Штампа по поруџбини“, I бр 404-04/16 од 08.02.2016. и на основу чл. 55 Статута градске
општине Вождовац ("Сл. лист града Београда", бр. 36/10 – пречишћен текст и 41/13, 55/16),
Председник Градске општине Вождовац доноси

О Д Л У К У
о измени уговора

МЕЊА СЕ Уговор закључен дана 31.03.2016. са понуђачем „ГРАФИК
ЦЕНТАР“ д.о.о. Београд, Ул. Сретена Младеновића Мике бр 15.
Образложење
Одлуком председника Градске општине Вождовац I бр 404-04/16
од
08.02.2016. покренут је отворени поступак јавне набавке услуга који се односи
на „Штампа по поруџбини“, ОРН 79810000, процењене вредности до
6.000.000,00 динара без ПДВ-а, (у даљем тексту: предметна јавна набавка).
Уговор се закључује на период до три године. Процењена годишња вредност је
до 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Дана 31.03.2016. Уговор је додељен понуђачу „ГРАФИК ЦЕНТАР“
д.о.о. Београд, Ул. Сретена Младеновића Мике бр 15. Цене услуга које су
предмет овог уговора су дате у Спецификацији годишњих потреба и у
понуди бр. 01-III/16 од 08.03.2016., појединачно за сваку ставку из
спецификације, односно услуге се врше до укупног износа процењене
вредности јавне набавке од 2.000.000,00 динара без обрачунатог пореза на
додату вредност, односно у износу од 2.400.000,00 динара са урачунатим
порезом на додату вредност за период од годину дана.
Приликом формирања годишњих потреба за 2017 годину, установљено
је да се одређене количине из спецификације услуга морају повећати сходно
текућем пословању Наручиоца. Самим тим долази до повећања следећих ставки
из Спецификације годишњих потреба:
1) Ставка 9. „Записник (штампа)“ се повећава са количине 200 на количину
650.
2) Ставка 15. „Прекршајни налог“ се повећава са количине 60 на количину
90.
3) Ставка 16. „Решење за уклањање нерегистрованог моторног возила“ се
повећава са количине 5 на количину 50.
4) Ставка 17. „Решење за уклањање смећа, земље и сл“ се повећава са
количине 15 на количину 20.
Цене наведених ставки остају непромењене, док укупна вредност повећаних
ставки не прелази 5 % од уговорене вредности посла односно максимално
износи 300.000,00 динара без ПДВ-а, односно 360.000,00 динара са ПДВ-ом
уговорени период. За период од годину дана уговорена вредност се повећава на
износ од 100.000,00 динара без ПДВ-а, односно 120.000,00 динара са ПДВ-ом.

1

На основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС 124/2012,
14/2015, 68/2015) члан 115. Став 2, доносим одлуку као у диспозитиву.
Одлуку доставити: Извршиоцу, Председнику Комисије за јавне набавке,
Одељењу за финансије, привреду, друштвене делатности и планирање и архиви
општине Вождовац и објавити је на Порталу јавних набавки и интернет страни
Наручиоца.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
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од
22.03.2017.

ПРЕДСЕДНИК
Александар Савић
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