Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈE
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА –
СЕРВИС ФОТОКОПИР АПАРАТА
-ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИЈНМВ 9/2018
БРОЈ КД:404-98/2018
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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д. директора
Управе за заједничке послове покрајинских органа број 404-98/2018 од 09.03.2018. године
сачинила је
ИЗМЕНE БР.1
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА –
СЕРВИС ФОТОКОПИР АПАРАТА
ЈНМВ 9/2018

Врши се измена конкурсне документације за јавну набавку услуга - сервис фотокопир
апарата (ЈНМВ 9/2018), и то на следећи начин:
1. У делу II („II - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.“), тачка 3) Рок и место пружања услуга, на
стр. 12/73 КД мења се и гласи:
„Пружање услуга је сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца, а на основу
појединачних писмених позива (упућених путем e-maila, факса или поште) овлашћеног
представника Наручиоца.
У хитним случајевима изабрани понуђач је дужан да прихвати и усмени позив (захтев)
саопштен од стране овлашћеног представника Наручиоца, уз обавезу Наручиоца да истог дана
упути и писани захтев (непосредно, путем e-maila, факса или поште).
Рок за пружање услуге: за фотокопир апарате под редним бројем 4., 5., 9., 10., 11.,
12. и 19. рок за пружање услуге је максимум 1 радни дан од дана пријема позива
представника Наручиоца, док је за остале апарате рок максимум 2 радна дана од дана
пријема позива представника Наручиоца.
Период важења уговора и пружања услуга: услуге се пружају сукцесивно, у
складу са потребама и захтевима Наручиоца и то у периоду од две године од дана закључења
уговора, односно до утрошка уговорених средстава уколико се иста утроше пре истека рока
од две године од дана закључења уговора.
Место пружања услуге:
- Булевар Михајла Пупина 6, Нови Сад,
- Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад,
- Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад,
- Скупштина АП Војводине, Платонова бб, Нови Сад,
- Гаража АПВ, Данила Киша 40, Нови Сад.
Наручилац ће у позиву да наведе место пружања сваке појединачне услуге.“

2. У делу VII Конкурсне документације (VII - МОДЕЛ УГОВОРА) на страни 55-60/73 КД
постојећи Модел уговора замењује се са новим Моделом уговора (VII - НОВ МОДЕЛ УГОВОРА)
који је дат у наставку и који гласи: „
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VII - НОВ МОДЕЛ УГОВОРА

НАПОМЕНА: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља
садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем коме буде додељен уговор о јавној набавци.
МОДЕЛ УГОВОРА уговора ПОНУЂАЧИ ПОПУЊАВАЈУ, ОВЕРАВАЈУ И ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ, ОН
ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ.

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА – СЕРВИС ФОТОКОПИР АПАРАТА
Редни број јавне набавке: ЈНМВ 9/2018
закључен дана ________________. године, у Новом Саду, између:
1.
УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА, Нови
Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16 (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа в.д.
директора Горан Ћато, и
2. ________________________________________________________________
(скраћено пословно име)

из _____________________________, ул. ___________________________ бр.____,
(у
даљем
тексту:
Добављач),
кога
заступа
_____________________________________________.
(функција и име и презиме)

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
2. Групе понуђача коју чине:
2.1_____________________________________________________ из _____________,
(скраћено пословно име из АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____, и
2.2_____________________________________________________ из _____________,
(скраћено пословно име из АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____,
(у
даљем
тексту:
Добављач),
а
коју
____________________________________.
(име и презиме)

Подаци о Наручиоцу
ПИБ:
Матични број:

100716377
08034613

Подаци о Добављачу:
ПИБ:
Матични број:

Број рачуна:

840-30640-67
Управа за трезор

Телефон:

021/487 4750

Телефон:

Факс:

021/557 004

Факс:

E-mail:

office.uprava@vojvodina.gov.rs

Број рачуна и
назив банке:

E-mail:
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заступа

Основ уговора:
Број ЈН:

404-98/2018

Редни број ЈН:

ЈНМВ 9/2018

Датум објављивања Позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца

19.03.2018. год

Број и датум одлуке о додели уговора:

* попуњава Наручилац пре
закључења уговора

Понуда Добављача деловодни број: *_________ од __________. год
*попуњава Наручилац пре закључења уговора

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама («Службени
гласник РС», бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале
вредности услуга – сервис фотокопир апарата, а по Позиву и Конкурсној документацији
објављеним на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана
19.03.2018.године;
- да је Добављач дана *_____________.године (*попуњава Наручилац пре закључења
уговора) поднео понуду деловодни број *_________ (*попуњава Наручилац пре закључења уговора)
- да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора број *______________ од
________.2018. године (*попуњава Наручилац пре закључења уговора) доделио Добављачу
уговор о јавној набавци услуга - сервис фотокопир апарата.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је пружање услуга - сервис фотокопир апарата (у даљем
тексту: услуге), а у складу са Техничком спецификацијом из Конкурсне документације
број 404-98/2018 (у даљем тексту: Техничка спецификација).
Врста, количина, квалитет и цена услуга утврђени су према Позиву Наручиоца
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, Техничкој
спецификацији и прихваћеној Понуди Добављача деловодни број____________ од
_____________2018. године (у даљем тексту: Понуда).
Техничка спецификација и Понуда чине саставни део овог уговора.
АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА
Члан ___
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
и
то
_________________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу _______________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР)

ПИБ __________, матични број _____________, а која чини ________% од укупне
вредности набавке.
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
и
то
_________________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу _______________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР)

ПИБ __________, матични број _____________, а која чини ________% од укупне
вредности набавке.
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
и
то
_________________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу _______________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР)
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ПИБ __________, матични број _____________, а која чини ________% од укупне
вредности набавке.
За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Добављач као да
је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1., 2. и 3. овог
уговора.
АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:
Члан ____.
На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број
___________ од ______________2018. године, ради учешћа у поступку јавне набавке
услуга - сервис фотокопир апарата, у поступку јавне набавке мале вредности редни
број ЈНМВ 9/2018 између:
1. _______________________________________________________________ из
(навести скраћено пословно име из АПР)

______________________________ул.________________________ бр. ____________,
2. _______________________________________________________________ из
(навести скраћено пословно име из АПР)

______________________________ул.________________________ бр. ____________,
3. _______________________________________________________________ из
(навести скраћено пословно име из АПР)

______________________________ул.________________________ бр. ____________,
4. _______________________________________________________________ из
(навести скраћено пословно име из АПР)

______________________________ул.________________________ бр. ____________,
споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма ____________________________________________________ из _________________,
(навести скраћено пословно име из АПР)

ул.________________________________________ бр. ____________ и буде носилац и
гарант извршења посла – носилац посла.
Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача
буде _____________________________________ (навести име и презиме) који је овлашћен
да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.
Споразумне стране одговарају неограничено солидарно Наручиоцу, за извршење
преузетог посла.
Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.
Цена
Члан 2.
Уговорне стране прихватају јединичне цене које је Добављач дао у Понуди.
Укупна уговорена вредност износи 1.415.700,00 динара без ПДВ, односно
___________________* динара са ПДВ (*уписује Наручилац у зависности од тога да ли је Добављач
у систему ПДВ или није).

Јединичне цене из Понуде и укупна уговорена вредност су фиксне и
непроменљиве током рока важења уговора и обухватају све трошкове које Добављач
има приликом реализације уговора.
У случају да је потребно заменити резервни део који није предвиђен у Техничкој
спецификацији, Добављач подноси Наручиоцу писмено обавештење о томе, при чему
цена не може бити већа од тржишне цене за тај резервни део, а Наручилац је дужан да
у року од 3 дана да своју писмену сагласност у погледу врсте, количине, квалитета и
цене резервног дела који је потребно заменити.
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Рок пружања услуга
Члан 3.
Добављач се обавезује да ће услуге пружати сукцесивно, на основу
појединачних писмених позива (упућених непосредно, путем e-maila, факса или поште)
представника Наручиоца.
Рок пружања услуга за фотокопир апарате наведене у Техничкој спецификацији
под редним бројем 4., 5., 9., 10., 11., 12. и 19 је _____________ радни дан од дана
пријема позива представника Наручиоца, док је за остале фотокопир апарате рок
пружања услуга _____________ радни/а дан/а од дана пријема позива представника
Наручиоца.
У хитним случајевима Добављач је дужан да прихвати и усмени позив (захтев)
саопштен од стране овлашћеног представника Наручиоца, уз обавезу Наручиоца да
истог дана упути и писани захтев (непосредно, путем e-maila, факса или поште).
Наручилац је дужан да омогући несметан и правовремен приступ опреми ради
интервенције, а у складу са договором са Добављачем.
Место пружања услуга
Члан 4.
Места пружања услуга су објекти у којима се налазе фотокопир апарати и то:
- Булевар Михајла Пупина 6, Нови Сад,
- Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад,
- Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад,
- Скупштина АП Војводине, Платонова бб, Нови Сад,
- Гаража АПВ, Данила Киша 40, Нови Сад.
Наручилац је дужан да у позиву наведе адресу на којој се налази фотокопир
апарат који је предмет пружања услуга.
Радни налог
Члан 5.
Добављач се обавезује да приликом сваког пружања услуге отвори радни налог,
који оверава представник Наручиоца.
Уколико извршене услуге не одговарају уговореним, односно имају видљиве
мане, представник Наручиоца може одбити пријем услуга тако што неће оверити радни
налог, о чему ће сачинити записник о рекламацији и одмах ће писменим путем
затражити од Добављача да у року од 1 радног дана поново изврши предметне услуге.
Наручилац има право да раскине уговор и наплати депоновано средство
обезбеђења уколико Добављач не поступи по његовом захтеву за поново извршење
услуге у року од 1 радног дана.
Сви резервни делови и супстанце морају бити оригинални за одређени тип и
модел апарата.
Приликом свих сервисирања, замењени делови и остале супстанце се предају
представнику Наручиоца.
Уговорна казна
Члан 6.
У случају прекорачења рока из члана 3. став 2. овог уговора, а под условом да
до тога није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, Добављач је
дужан да за сваки дан задоцњења плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 1%
од укупне цене без ПДВ, с тим да укупан износ уговорне казне за задоцњење не
може прећи 10% укупне цене без ПДВ из члана 2. став 2. овог уговора.
Уговорна казна из става 1. овог члана почиње да се рачуна од првог наредног
дана од дана истека уговореног рока из члана 3. став 2. овог уговора и рачуна се до
дана испуњења уговорене обавезе, а најдуже до дана у коме вредност обрачунате
уговорне казне достигне 10% укупне цене без ПДВ.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да
захтева накнаду штете.
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У случају да је кашњење дуже од дозвољеног које је наведено у ставу 1.
овог члана, Наручилац може раскинути уговор и наплатити депоновано средство
обезбеђења.
Делимично пружање услуга или неуредно, односно непотпуно испуњење
уговорених обавеза не утиче на застој или прекид уговореног рока.
Нерадни дани и државни празници не утичу на ток рокова и Наручилац је
овлашћен зарачунавати уговорну казну независно од њих.
У случају да последњи дан рока пада на државни празник или нерадни дан,
Добављач пада у доцњу првог наредног радног дана.
Плаћање
Члан 7.
Наручилац се обавезује да Добављачу исплати уговорену вредност вирмански,
на рачун
Добављача број ___________________________код пословне банке
_____________________________ након пружања сваке појединачне услуге и то у
року до 45 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна и обострано потписаног
радног налога.
Рачун за пружене услуге мора да буде насловљен на Наручиоца: УПРАВА ЗА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 21000 Нови Сад Булевар Михајла
Пупина 16, ПИБ 100716377, матични број 08034613, број рачуна 840-30640-67 Управа
за трезор.
Обавезе Наручиоца из закљученог уговора које доспевају у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити
одобрена за наредну буџетску годину.
Гарантни рокови
Члан 8.
Добављач даје следеће гарантне рокове за квалитет пружених услуга и
уграђених резервних делова:
 за апарате наведене у Техничкој спецификацији под редним бројем 1. 2. 3. 7. 8.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 22. и 23. ________________ израђених копија
 за апарате наведене у Техничкој спецификацији под редним бројем 6. 18. 20. и
21. ____________________ израђених копија
 за апарате наведене у Техничкој спецификацији под редним бројем 4. 5. 9. 10. и
11. __________________ израђених копија.
Гарантни рок почиње да тече од дана уградње сваког појединачног резервног
дела.
Добављач се обавезује да ће сви резервни делови које буде уградио бити
оригинални.
Добављач је дужан да у гарантном року без накнаде отклања евентуалне
недостатке, грешке или кварове који се уоче у гарантном року, као и после истека
гарантног рока уколико потичу од скривених мана.
Средство обезбеђења
Члан 9.
Добављач
предаје
Наручиоцу у депозит, као гаранцију за испуњење
уговорних обавеза безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву, регистровану,
бланко соло меницу серијског броја _______________ (уписује Наручилац приликом
закључења уговора) са меничним овлашћењем на износ од 10% од вредности уговора без
ПДВ са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.
Добављач, приликом предаје менице и меничног овлашћења, предаје и картон
депонованих потписа и копију потврде о регистрацији бланко соло менице из става 1.
овог члана.
Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да
може реализовати депоновану бланко соло меницу из става 1. овог члана у случају да
не испуни своју обавезу из овог уговора која се односи на уговорене рокове, квантитет
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и квалитет услуга и резервних делова, уколико из неоправданих разлога прекине са
пружањем услуга, као и у случају да не испуни друге уговорене обавезе у складу са
уговором.
Бланко соло меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца све
до испуњења уговорних обавеза Добављача, након чега се враћа истом.
У случају да Добављач једнострано раскине уговор, Наручилац има право да
реализује бланко соло меницу из става 1. овог члана, као и да захтева накнаду
трошкова насталих због накнадне набавке услуга од другог добављача.
Завршне одредбе
Члан 10.
Свака од уговорених страна може раскинути овај уговор у случају када друга
страна не испуњава или неуредно испуњава своје уговором преузете обавезе.
Страна која намерава да једностране раскине уговор дужна је да другу уговорну
страну писменим путем обавести о својој намери најмање 7 дана пре намераваног дана
раскида уговора.
По протеку рока од 7 дана од дана пријема писменог обавештења друге
уговорне стране, уговор ће се сматрати раскинутим.
Члан 11.
Овај уговор се закључује на одређено време и то на период од две године од
дана закључења Уговора, односно до утрошка уговорених средстава, уколико се иста
утроше пре истека рока од две године од дана закључења Уговора.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а
у случају да споразум није могућ, уговара се надлежност стварно надлежног суда у
Новом Саду.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац
задржава 6 (шест) примерака, а Добављач 2 (два) примерка.
ЗА НАРУЧИОЦА
м.п. ________________________
Горан Ћато

м.п.
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ЗА ДОБАВЉАЧА
_________________________

3. У делу VIII - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 9) захтеви у
погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних
других околности од којих зависи прихватљивост понуде, подтачка 9.4) на стр.
66/73 КД мења се и гласи:
„9.4. Период важења уговора и пружања услуга: услуге се пружају сукцесивно, у
складу са потребама и захтевима Наручиоца и то у периоду од две године од дана
закључења уговора, односно до утрошка уговорених средстава уколико се иста утроше
пре истека рока од две године од дана закључења уговора.“
Измене конкурсне документације се без одлагања објављују на Порталу јавних
набавки и интернет страници Управе за заједничке послове покрајинских органа.
Измене су саставни део конкурсне документације и понуђачи су дужни да понуде
сачињавају у складу са Изменама конкурсне документације.
Понуђачи су дужни да као саставни део своје понуде доставе Нов Модел уговора
који је садржан и дат у овим изменама конкурсне документације, у супротном ће
њихова понуда бити одбијена.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

9/9

