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На основу члана 63. став 1. закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»
број 124/2012, 14/15 и 68/15),
Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д. директора Управе за
заједничке послове покрајинских органа број 404-97/2019 од 01.03.2019. године
припремила је

I ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БРОЈ: 404-97/2019
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – СЕРВИС СКЕНЕРА И МД КАПИЈЕ
- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ-ОС 7/2019

1) У конкурсној документацији у делу 2. 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 2)4) рок пружања услуга, текст: „У
случају квара скенера или метал детектор капије излазак сервисера ради
детекције квара је у року до 72 сата од момента пријема писаног позива
(упућеног путем поште, e-maila или телефакса Наручиоца) са отклањањем квара
у најкраћем могућем року.“, мења се и гласи: „У случају квара скенера или метал
детектор капије излазак сервисера ради детекције и отклањањa квара је у року
до 72 сата од момента пријема Наруџбенице (у хитним случајевима телефонског
позива).
2) У конкурсној документацији у делу 6. Обрасци који чине саставни део понуде,
постојећи Образац 6.1. образац понуде, замењује се Новим обрасцем понуде,
који се налази у наставку;
3)

У конкурсној документацији у делу 7. Модел оквирног споразума, постојећи
Модел оквирног споразума замењује се НОВИМ МОДЕЛОМ ОКВИРНОГ
СПОРАЗУМА, који се налази у наставку.
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НОВИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – СЕРВИС СКЕНЕРА И МД КАПИЈЕ
на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки
и интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs
дана 28.03.2019. године
ЈНМВ-ОС 7/2019

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
*подаци из АПРа
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Адреса седишта:
Општина:

Место:

Улица:

Број:

Спрат/стан:

Број:

Спрат/стан:

Адреса за пријем поште:
Општина:

Место:

Улица:

Адреса за пријем електронске поште:
Матични број:
ПИБ:
Претежна делатност:
Шифра делатности:

Назив делатности:

Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Овлашћено лице за потписивање
уговора:
Особа/лице за контакт:
Деловодни број понуде и датум:
Интернет страница на којој су докази из
чл. 77. ЗЈН јавно доступни уколико се не
достављају уз понуду,
(ако се даје изјава не треба попуњавати):

Понуђач се налази у регистру понуђача
АПР:

да

не

Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник):
Име и презиме:

ЈМБГ/лични број:
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2) ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ:
- самостално
- као заједничка понуда групе понуђача:
Скраћено пословно име (назив) члана
групе понуђача:

Место, општина и адреса седиште члана
групе понуђача

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у
заједничкој понуду.

- као понуда са подизвођачем:
Скраћено пословно име
(назив) и место и адреса
седишта подизвођача:

Проценат укупне
вредности набавке
која ће се поверити
подизвођачу:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

НАПОМЕНА:

Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде
обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о понуђачу из групе
понуђача.


Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде
обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о подизвођачу

3) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА
Напомена: рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда

Рок важења понуде је ___________ дана од дана отварања понуда
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4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Предмет:

Услуге - сервис скенера и МД капије

Укупна цена без ПДВ:

динара

ПДВ:

динара

Укупна цена са ПДВ:

динара

Начин плаћања:

Вирманом, на рачун понуђача

Услови и рок плаћања:

Након пружања појединачне услуге у року до 45 дана од
пријема исправно сачињеног рачуна и потписаног радног
налога

Гарантни рок:

Гарантни рок за пружене услуге износи ______ година/е
од дана пружене услуге односно уградње резервног дела

Рок пружања услуга:

Услуге су пружају сукцесивно на основу Наруџбеница,
упућених путем поште, e-maila или телефакса, у року до
_________ дана од дана пријема Наруџбенице.
У случају квара скенера Добављач се обавезује да
ће обезбедити излазак сервисера ради детекције квара у
року __________ сата од момента пријема Наруџбенице
(у хитним случајевима телефонског позива).

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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НОВИ МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
7. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
НАПОМЕНА: Приложени модел оквирног споразума је саставни део конкурсне документације и он представља
садржину оквирног споразума који ће бити закључен са понуђачем коме буде додељен оквирни споразум о
јавној набавци. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ПОНУЂАЧИ ПОПУЊАВАЈУ, ОВЕРАВАЈУ И ДОСТАВЉАЈУ УЗ
ПОНУДУ, ОН ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ.
*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у оквирном споразуму
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА - СЕРВИС СКЕНЕРА И МД КАПИЈЕ
у поступку јавне набавке мале вредности
Редни број ЈНМВ-ОС 7/2019
закључен дана ________________ *

(попуњава Наручилац)

године, у Новом Саду, између:

1. УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА, Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 16 (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа в.д. директора
Горан Ћато, и
2.___________________________________________ из _________________,
(навести скраћено пословно име из АПР)

ул. _______________________________ бр. _____ (у даљем тексту: Добављач), кога
заступа ______________________________________________.
(навести функцију и име и презиме)

Или
АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:
2. Групе понуђача коју чине:
2.1. ________________________________________ из _________________,
(навести скраћено пословно име из АПР)

ул.________________________________________ бр. ____________,
2.2. ________________________________________ из _________________,
(навести скраћено пословно име из АПР)

ул.________________________________________ бр. ____________,
2.3. ________________________________________ из _________________,
(навести скраћено пословно име из АПР)

ул.________________________________________ бр. ____________,
а коју заступа _________________________________________________________,
(име и презиме)

_______________________________________________________________________
(функција)

(навести скраћено пословно име из АПР)

(у даљем тексту: Добављач).
Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број: ________________ од
_______________ је саставни део овог Оквирног споразума.
Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
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Подаци о наручиоцу:

Подаци о добављачу:

ПИБ:

100716377

ПИБ:

Матични број:

08034613

Матични број:

Број рачуна:

840-30640-67
Управа за трезор

Број рачуна:

Телефон:

021/487 47 50

Телефон:

Факс:

021/557 004

Факс:

E-mail:

office.uprava@vojvodina.gov.rs

Интернет
страница
наручиоца:

www.uprava.vojvodina.gov.rs

E-mail:

Основ оквирног споразума:
Број ЈН:

ЈНМВ-ОС 7/2019

Датум објављивања јавне набавке на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца

28.03.2019. године

Број и датум одлуке о закључењу оквирног
споразума

*попуњава Наручилац

Понуда изабраног понуђача број _________ од _____________ године

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”
број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале
вредности услуга – сервис скенера и МД капије, редни број ЈНМВ-ОС 7/2019, број 40497/2019 ради закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од једне
године;
-да је Наручилац објавио јавну набавку на Порталу јавних набавки и интернет
страници дана 28.03.2019. године;
-да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број 404-97/2019
од ______________ године (*попуњава Наручилац приликом закључења оквирног споразума), у складу са којом
се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача;
-да је Добављач доставио Понуду бр. ____________ од ___________ године, која
чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача);
-да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца за издавање
Наруџбенице;
-да обавеза настаје издавањем Наруџбенице на основу овог оквирног споразума;
-да ће Наручилац након ступања на снагу Оквирног споразума издавати
Наруџбенице сукцесивно, у складу са својим стварним потребама.
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за издавање наруџбеница о
јавној набавци услуга - сервис скенера и МД капије, између Наручиоца и Добављача, у
складу са условима из Конкурсне документације за ЈНМВ-ОС 7/2019, Понудом Добављача
број ___________ од __________ 2019. године, одредбама овог оквирног споразума и
стварним потребама Наручиоца.
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Детаљна спецификација услуга са количинама ближе је дефинисана у Техничкој
спецификацији из Конкурсне документације и Понуди Добављача број:____________ од
______________ 2019. године, које чине саставни део овог оквирног споразума.
Количине услуга наведене у спецификацији су оквирне за све време важења
Оквирног споразума и подложне променама и могу се разликовати од количина које ће
Наручилац наручивати током реализације овог споразума издавањем наруџбеница, а све
у зависности од потреба Наручиоца као и расположивих финансијских средстава.
АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:
Члан ___.
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
споразума
и
то
______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу ______________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а)
ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне вредности
набавке.
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
споразума
и
то
______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу ______________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а)
ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне вредности
набавке.
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
споразума
и
то
______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу ______________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а)
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 члана.
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 2.
Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, односно до
утрошка укупно уговорене вредности из члана 4. Оквирног споразума, а ступа на снагу
даном потписивања.
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се издавање више
наруџбеница, на начин како је то предвиђено овим оквирним споразумом, у зависности
од стварних потреба Наручиоца.
Члан 3.
Добаљач се обавезује да ће услуге из овог оквирног споразума пружити стручно и
квалитетно, у свему према законским прописима, нормативима и стандардима за ову
врсту посла из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и мере
заштите прописане Законом о заштити од јонизујућег зрачења и нуклеарне сигурности,
сходно датој понуди.

8/14

Цена
Члан 4.
Укупна вредност овог оквирног споразума износи _______________ динара без
урачунатог ПДВ-а, односно ___________________ динара са урачунатим пдв.
Јединичне цене услуга које су предмет овог оквирног споразума утврђене у Понуди
Добављача и на основу њих се издају Наруџбенице.
Уговорена цена је фиксна (непроменљива) током рока важења оквирног споразума.
Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност из става 1. овог
члана у потпуности, уколико за то не буде постојала потреба.
Члан 5.
Уколико је потребнo пружити услугу или уградити резервне делове који нису
специфицирани у понуди, Добављач је у обавези да о томе обавести Наручиоца и након
добијене писане сагласности Наручиоца на захтев и понуду у погледу врсте, обима,
квалитета и цене, пружи услугу односно изврши замену резервног дела.
У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, уколико у току реализације
Оквирног споразума настане потреба за повећањем обима предмета оквирног споразума,
Наручилац може без спровођења поступка јавне набавке, повећати предмет оквирног
споразума и уговорену вредност максимално до 5% од укупно уговорене вредности
оквирног споразума, а у складу са расположивим буџетским средствима, о чему ће се
закључити Анекс оквирног споразума.
НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА
Члан 6.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за
предметом набавке, Наручилац ће Добављачу издати Наруџбеницу за тренутне потребе
добара која су предмет јавне набавке.
Наруџбеница се издаје под условима из Оквирног споразума у погледу
спецификација предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова пружања
услуге.
При издавању Наруџбеница не могу се мењати битни услови из Оквирног
споразума.
Наруџбеница мора да садржи битне елементе уговора.
Наруџбеницу попуњава и потписује лице задужено за набавку предметних услуга,
а својим потписом оверава и одобрава лице задужено за сектор у оквиру кога се налази
организациона јединица односно лице задужено за предметну набавку.
Попуњена, потписана и оверена Наруџбеница из става 2. овог члана се скенира и
упућује Добављачу електронским путем.
Лице Добављача задужено за пријем наруџбеница је ____________________,
телефон _______________ e mail адреса __________________________________.
Добављач је дужан да одмах по пријему Наруџбенице писмено потврди пријем на
начин на који је и примио Наруџбеницу - електронски.
Рок пружања услуга тече од дана пријема Наруџбенице од стране Добављача.
Издата Наруџбеница мора бити заснована на ценама из овог оквирног споразума и
исте се могу мењати.
Добављач је дужан да поступи по издатој Наруџбеници.
Сваки достављени рачун мора да садржи број и датум закљученог Оквирног
споразума и издате наруџбенице.
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Члан 7.
Наручилац је дужан да одмах по издавању Наруџбенице, примерак исте, достави
надлежним организационим јединицама Наручиоца, да води евиденцију издатих
Наруџбеница и да, у складу са чланом 116. став 2. Закона о јавним набавкама, квартално,
у року од 15 дана по истеку квартала објави обавештење о издатим Наруџбеницама на
основу оквирног споразума.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 8.
Основ за плаћање пружених услуга је рачун са обостано потписаним радним
налогом.
Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна и пратеће
документације, по издатој Наруџбеници.
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.
Обавезе Наручиоца из издатих наруџбеница које доспевају у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена
за наредну буџетску годину.
Плаћање уговорене цене, по свакој издатој наруџбеници, Наручилац ће извршити
вирмански на рачун Добављача.

РОК И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ
Члан 9.
Услуге из члана 1. овог оквирног споразума пружају се сукцесивно, у складу са
појединачним потребама Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места
пружања услуга и то у периоду од годину дана од дана закључења оквирног споразума,
односно до утрошка уговорених средстава из члана 4. Оквирног споразума уколико се
иста утроше пре истека рока од годину дана од дана закључења Уговора.
Добављач је у обавези да услуге пружа сукцесивно на основу Наруџбеница,
упућених путем поште, e-maila или телефакса, у року до _________ дана од дана пријема
Наруџбенице.
У случају квара скенера Добављач се обавезује да ће обезбедити излазак
сервисера ради детекције квара у року __________ сата од момента пријема Наруџбенице
(у хитним случајевима телефонског позива).
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 Наруџбеницу.
У случају већег квара Добављач је обавезан да писмено обавести представника
Наручиоца о врсти и обиму квара, цени и потребном времену за отклањање истог.
У случају из претходног става, Добављач приступа отклањању квара, по претходно
прибављеној писменој сагласности Наручиоца.
Наручилац је дужан да омогући несметан и правовремен приступ опреми ради
интервенције, а у складу са договором са Добављачем.
Члан 10.
Услуге које су предмет овог уговора пружају се у објектима Наручиоца:
- Зграда Покрајинске владе АПВ, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад;
- Зграда Скупштине АПВ, Платонова бб, Нови Сад.
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ГАРАНЦИЈА
Члан 11.
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет пружених услуга на основу
издатих
Наруџбеница, у складу
са
овим оквирним споразумом, техничким
спецификацијама из Конкурсне документације, важећим прописима и прописаним
стандардима.
Добављач гарантује Наручиоцу за квалитет пружених услуга са или без замене
резервних делова у периоду од ______________ месеци од дана обостраног потписивања
радног налога.
Уколико је због неисправног функционисања замењених делова извршена поновна
замена делова или њихова битна оправка, гарантни рок почиње да тече поново од
поновне замене делова, односно од враћања оправљеног дела.
Уколико су утврђени недостаци у квалитету пружених услуга гарантни рок почиње
да тече од момента отклањања недостатка односно поновног пружања услуге.
ПРИЈЕМ УСЛУГА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
Члан 12.
Квалитативну и квантитативну контролу након пружених услуга на основу издате
Наруџбенице, вршиће овлашћени представник Наручиоца уз присуство овлашћеног
представника Добављача, и том приликом ће обострано потписати радни налог за
пружене услуге.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму пружених услуга Добављач је
дужан да отклони исте у року од 3 дана од дана сачињавања Записника о рекламацији,
односно дужан је да уграђени оригинални резервни део замени новим.
АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:
Члан ____.
На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број
___________ од ______________. године, ради учешћа у поступку јавне набавке услуга
– сервис скенера и МД капије, у поступку јавне набавке мале вредности, ред. бр. ЈНМВОС 7/2019 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. ____________,
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 директор ______________________________________ из _________________,
(навести скраћено пословно име из АПР)
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ул._________________________ бр. ____________ – ______________________,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 оквирног споразума.

Уговорна казна
Члан 13.
У случају прекорачења рока из члана 9. овог оквирног споразума, 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 вредности наруџбенице без ПДВ, с тим да укупан износ уговорне казне за
задоцњење не може прећи 10% од укупне вредности наруџбенице без ПДВ.
Уговорна казна из става 1. овог члана почиње да се рачуна од првог наредног дана
од дана истека уговореног рока из члана 9. овог оквирног споразума и рачуна се до дана
испуњења уговорене обавезе, а најдуже до дана у коме вредност обрачунате уговорне
казне достигне 10% од укупне вредности наруџбенице без ПДВ.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да
захтева накнаду штете.
У случају да је кашњење дуже од дозвољеног које је наведено у ставу 1.
овог члана, Наручилац може раскинути Оквирни споразум и наплатити депоновано
средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.
Делимична пружене услуге 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.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 14.
Добављач предаје Наручиоцу у депозит, као гаранцију за испуњење обавеза из
овог споразума безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву, регистровану, бланко
соло меницу серијског броја _______________ (уписује Наручилац приликом закључења оквирног
споразума) са меничним овлашћењем на износ од 10% од вредности оквирног споразума
без ПДВ са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације оквирног
споразума.
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 оквирног споразума 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 оквирног споразума која се односи на
поступање по наруџбеници Наручиоца, односно да неоправдано не поступи по
наруџбеници Наручиоца, на уговорене рокове, квантитет и квалитет пружених услуга, у
случају да не испуни друге обавезе у складу са Оквирним споразумом, као и у свим
другим случајевима предвиђеним овим оквирним споразумом.
Бланко соло меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца све
до испуњења обавеза Добављача утврђених овим оквирним споразумом, након чега се
враћа истом.
У случају да Добављач једнострано раскине Оквирни споразум, Наручилац има
право да реализује бланко соло меницу из става 1. овог члана.
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РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 15.
Свака од страна у оквирном споразуму има право на раскид овог оквирног
споразума, под условом да друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема
писмене опомене да не испуњава обавезе из овог оквирног споразума, не поступи по
примедбама из исте опомене.
У случају из претходног става, страна у оквирном споразуму која је доставила
опомену, писменим путем обавештава другу страну у оквирном споразуму да су се стекли
услови за раскид овог оквирног споразума, услед чега сматра овај оквирни споразум
раскинутим.
Уколико дође до једностраног одустајања од оквирног споразума или појединих
уговорних обавеза, друга страна има право на раскид оквирног споразум и накнаду
проузроковане штете.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Стране из овог оквирног споразума су сагласне да се на све међусобне односе, који
нису дефинисани овим споразумом, непосредно примењују одредбе Закона о
облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 17.
Стране из овог овкирног споразума 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 18.
Споразум је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака од којих Наручилац задржава
4 (четири) примерака, а Добављач 1 (један) примерак.
ЗА НАРУЧИОЦА
м.п. ________________________
Горан Ћато

м.п.

ЗА ДОБАВЉАЧА
_______________________
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Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом на НОВИМ
ОБРАСЦИМА.
Измена Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним
набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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