ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

Туристичка организација Србије

Адреса наручиоца:

Чика Љубина број 8, Београд

Интернет страница наручиоца: http://www.srbija.travel/o-tosu/javne-nabavke/
Врста наручиоца:

Остало

Врста предмета:

Услуге

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:

Израда сајамских поставки за представљање туристичке понуде Србије у земљи и
иностранству
ОРН: 39154100 - Изложбени штандови

Првобитна вредност уговора:

227.269,00 евра

Измењена вредност уговора:

228.773,33 евра

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Наведеном набавком предвиђена је изградња штанда за Сајам туризма у Београду, који се одржава од 18. – 21. фебруара 2016 од 115м², по цени од 13.568,30 евра без пдв.
Програмом рада Туристичке организације Србије за 2016. годину, планирано је интензивирање промотивних активности на домаћем тржишту. Такође Министарство трговине,
туризма и телекомуникација у 2016. години наставља поделу субвенција - ваучера за провођење одмора у Србији, а у циљу промоције ове акције, заједно са Поштама Србије,
учествује на штанду ТОС-а. Поред годишње теме промоције, на штанду ће се промовисати и достигнућа Николе Тесле, у сарадњи са Музејом Николе Тесле у Београду.
С обзиром на наведене активности и чињеницу да ће на штанду ТОС учествовати већи број излагача, процена је да уговорена површина штанда, недовољна, ради чега је површина
закупљеног простора, повећана на 132 м².
Наручилац одобрава измене специфицираног материјала коју је понуђач понудио у оквиру своје понуде и то за под и подну конструкцију, степенице као и измену дизајна штанда.
Због повећане квадратуре штанда, Извршилац је дужан да дефинише „Теслин кутак“, изради тотем - постамент за Теслино јаје, увећа принтове, обезбеди додатну расвету, технику и
дигиталне медије, додатне пултове и све то да уклопи у одговарајуће дизајнерско решење.
Основ за закључивање анекса уговора, садржан је у одредби члана 7. став 2. и 3. Уговора о јавној набавци, којим је уговорено да, уколико су површине штанда за конкретан сајам
веће или мање у односу на уговорене површине, укупна цена биће увећана или умањена по квадарату штанда у износу од 0,75% од уговорене цене из члана 11. за конкретан штанд,
по једаном квадрату.
Уколико је површина штанда за конкретан сајам већа у односу на уговорену површину из овог уговора, Уговорне стране ће о томе сачинити анекс уговора, којим ће дефинисати цену
у складу са ставом 2. овог члана.

Остале информације:

