_______________________________________
Београд, Булевар краља Александра 282
VI Број: 404-359/2018-3
Датум: 08.11.2018.

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 1)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
СВЕТЛЕЋИ ПАНОИ – ЦЕНОВНИЦИ ЗА ЗАТВОРЕНИ СИСТЕМ
НАПЛАТЕ НА НАПЛАТНИМ СТАНИЦАМА НА ДЕОНИЦИ
СТАРА ПАЗОВА – СУБОТИЦА
Број јавне набавке: 123/2017

Београд
новембар 2018. године
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15
и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС“, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-270/2017-1 и
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-270/2017-2, Јавно предузеће „Путеви
Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац), у року
предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне документације за јавну
набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности

СВЕТЛЕЋИ ПАНОИ – ЦЕНОВНИЦИ ЗА ЗАТВОРЕНИ СИСТЕМ НАПЛАТЕ НА
НАПЛАТНИМ СТАНИЦАМА НА ДЕОНИЦИ СТАРА ПАЗОВА – СУБОТИЦА
Број јавне набавке: 123/2017
У поглављу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА, мења се образац Спецификације добара тако да сада гласи:

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

Р.бр.

Назив

Јед.
мере

Кол.

1.

Ценовници за
затворени систем
наплате

ком.

32

Јединична
цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА: ____________________динара без ПДВ-а.
Напомена: Вредност добара исказана као „УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“ се уноси у Поглавље
VI, Образац понуде, као „Укупна понуђена цена без ПДВ-а“.
У _______________ дана _________ 2018.г.

Потпис овлашћеног лица:

М.П

ФМ 740.07.1

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности за ЈН бр. 123/2017

страна 3 од 5

У поглављу VII МОДЕЛ УГОВОРА, мења се у целости тако да сада гласи:

Београд, Булевар краља Александра 282
Број:
Датум:

УГОВОР
О ИСПОРУЦИ ДОБАРА
Закључен између уговорних страна:
1. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра
број 282, матични број 20132248, ПИБ 104260456, број рачуна 105-4681-51 код
„АИК БАНКЕ“ Београд,телефон 011/30-40-701, које заступа в.д. директора Зоран
Дробњак, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Наручилац) и
2. ________________________________,
_______________,
Улица
________________
број
____,
матични
број
_____________,
ПИБ
_________________,
број
рачуна
_________________,
отворен
код
______________________, које заступа ______________________________ (у
даљем тексту: Добављач)
Чланови групе понуђача:


__________________________________________



__________________________________________

Подизвођачи:


__________________________________________



__________________________________________
Члан 1.

Уговорне стране констатују:


да је Наручилац на основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу позива за подношење понуда за јавну набавку
добара - Светлећи панои – ценовници за затворени систем наплате на наплатним
станицама на деоници Стара Пазова – Суботица, спровео поступак јавне набавке
мале вредности;



да је Добављач дана ____________2018. године, доставио понуду број
______________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;



да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде
Добављача и одлуке о додели уговора бр. ______________ од _______________2018.
године, изабрао Добављача за закључење уговора о јавној набавци.
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Члан 2.
Предмет уговора је испорука и инсталирање светлећих паноа – ценовници за
затворени систем наплате на наплатним станицама на деоници Стара Пазова – Суботица, по
спецификацији и са техничким карактеристикама наведеним у Поглављу III конкурсне
документације.
Члан 3.
Уговорену цену чини испорука и инсталирање светлећих паноа – ценовника за
затворени систем наплате на наплатним станицама на деоници Стара Пазова – Суботица, по
јединичној цени из прихваћене понуде:
Р.бр.

Назив

Јед.
мере

Кол.

1.

Ценовници за
затворени систем
наплате

ком.

32

Јединична
цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Члан 4.
Добављач се обавезује да изврши испоруку и инсталирање добара из чл. 2. овог
уговора у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.
Ако се записнички утврди да добра која је Добављач испоручио Наручиоцу, имају
недостатке у квалитету или количини, Добављач мора најкасније у року од 2 дана од дана
сачињавања записника о рекламацији, заменити односно допунити новим добрима, која имају
уговорене или боље карактеристике
Члан 5.
Добављач је дужан да испоруку и инсталирање добара која су предмет овог Уговора
изврши сукцесивно најкасније до краја 2018. године, на основу захтева Наручиоца, у року од
______ дана од дана пријема захтева.
Сматраће се да информациони дисплеј не ради исправно уколико није у функцији или
уколико је приказ нарушен на тај начин да утиче на распознавање пиктограма. У том случају
обавеза испоручиоца је да квар отклони у року од 72 сата.
Обавеза испоручиоца је да у року од 7 дана отклони сваку евентуални софтверску
грешку.
Понуђени гарантни рок за информационе дисплеје и услугу монтаже и oдржавања
мора да буде минимум 12 месеци рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји.
У случају да је понуђени гарантни рок краћи од назначеног, понуда ће бити одбијена.
Испоручилац је дужан да обезбеди: сервисне интервенције испоручених добара у
гарантном, евентуалну замену добара у случају настанка квара и немогућности поправке
недостатка у гарантном периоду и сервисну подршку.
Гарантни рок за инсталирану опрему и одржавање исте је ______ месеци рачунајући
од дана потписивања Записника о примопредаји.
Испоручилац је дужан да обезбеди снабдевеност резервних делова најмање 7 година
након истека гарантног рока.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да у року који не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од
45 дана од дана службеног пријема рачуна, плати испоручена и инсталирана добра и то на
рачун
Добављача
бр.
_____________________________
код
_____________________________ банке.
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Члан 8.
Ако Добављач касни са испоруком и инсталирањем добара по пријему захтева
Наручиоца више од 2 дана, обавезан је да Наручиоцу плати уговорену казну од 0,5%
вредности Уговора за сваки дан закашњења, а уколико укупна казна у току извршења Уговора
пређе износ од 10% од укупне вредности уговора, Наручилац може једнострано раскинути
Уговор.
Одредбе предходног става се не примењују, ако је закашњење у испоруци и
инсталирању добара проузроковано неблаговременим обезбеђивањем услова од стране
Наручиоца за несметану испоруку и инсталирање добара и у случају немогућности испуњења
Уговора према Закону о облигационим односима.
Члан 9.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у
Београду.
Члан 10.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона
о облигационим односима.
Члан 11.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље, те да уговор производи правна
дејстав даном потписивања истог од обе уговорне стране.
Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 5 (пет) примерака
за Наручиоца, а 3 (три) за Добављача.
ЈП ,,ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
в.д. директора

ДОБАВЉАЧ
Директор

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.

ФМ 740.07.1

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности за ЈН бр. 123/2017

