
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:
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	Text20: Продавац стиче право на корекцију, односно промену цена након истека рока од 90 дана од дана прве испоруке и то променом понуђене цене у понуди у проценту који се израчунава на основу индекса потрошачких цена хране у Републици Србији, објављеног од стране Републичког завода за статистику за класификовану групу производа која је предмет овог уговора, а на основу добијеног одговора по званичном  захтеву купца упућеном Републичком заводу за статистику-група за дисеминацију и односе са јавношћу.
У случају да су се стекли услови за корекцију, односно промену цена из става 1. овог члана, добављач/продавац је дужан да купцу поднесе захтев у писаној форми.
По примљеном захтеву за корекцију цена Служба за економско трговинске послове упућује захтев Републичком заводу за статистику – група за дисеминацију и односе са јавношћу, у писаној или електронској форми путем сајта (www.stat.gov.rs).
Право на корекцију, цене продавац стиче уколико индекс из став 1 овог члана потврђује раст цена преко 5% у односу на цену коју је продавац дао у понуди.
Купац  има право на корекцију, односно снижење цена датих у понуди у случају пада цена предметних добара у односу на важећу цену у уговору, а на основу индекса потрошачких цена хране у Републици Србији, објављеног од стране Републичког завода за статистику.
Промењене, нове цене могу се примењивати само на будуће испоруке, односно примењиваће се од дана закључења анекса уговора којим ће се регулисати промена цена.
У случају смањења цене, у смислу става 4. овог члана, Купац ће писмено обавестити Продавца, с тим да ће се промењене цене примењивати од дана закључења анекса уговора којим ће се регулисати промена цена. Корекција цена, повећање или смањење се врши у процентуалном износу, за утврђени проценат раста, односно пада цена.
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