
ЈП Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” из Краљева

Наш број:      4408

Датум:             28.08.2015.

Обрадио/ла:   ТС

                    
       

На основу члана 63.Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ бр. 
124/2012 , 14/15 и 68/15) и Захтева заинтересованих понуђача за додатним 
информацијама и појашњењима, Комисија за спровођење поступка јавне 
набавке мале вредности добра, именована Решењем о образовању комисије 
бр. 4239/2 од 20.08.2015.године), сачинила је:

                                            ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
                                  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 За ЈН број 1.1.6 - Набавка рачунарске опреме и штампача.

-  Из  поменуте  конкурсне  документације,  из  поглавља  3.  Упуство
понуђачима како да сачине понуду - брише се тачка 3.18 - Средства
обезбеђења  испуњења  обавеза  понуђача  (  страна  6/22)  јер
поменута средства нису потребна.

     - Модел уговора у одељку 11 на страни 19/22 и 20/22 мења се и гласи
       како следи: 

 
Овај прилог је саставни део конкурсне документације.

Због свих ових измена, мењају се и рокови за достављање и 
отварање понуда, све у складу са чланом 63. став 5 Закона о јавним 
набавкама (Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15, 68/15).  

Нови рок за подношење понуда за јавну набавку мале 
вредности – је 04.09.2015.године до 12 часова. Дакле отварање понуда је 
04.09.2015.године у 13 часова.

 С поштовањем 

                                                                                          КОМИСИЈА

      36000 Краљево,   Ул. Хајдук Вељкова бр. 61,   мат. бр. 17001841,   ПИБ 101258220,  т. р.   840-538641-31
      Тел. +38136/ 312-019, 312-181, 312-039, 333-370, фах 036/ 312-061, 333-370, E-mail Office@direkcijakv.net



3.11. Подношење заједничке понуде
Понуду  може  поднети  група  понуђача,  у  том  случају  саставни  део

заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи међусобно и према
наручиоцу  обавезују  на  извршење  јавне  набавке,  а  који  обавезно  садржи
податке из члана 81. став 4.  Закона и то :

 податке о  члану групе који ће бити носилац посла, односно који
ће  поднети  понуду  и  који  ће  заступати  групу  понуђача  пред
наручиоцем и

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу
уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у 
складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из

поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно
одговарају задругари.

3.12. Начин, рок и услови плаћања
Плаћање ће се извршити у року од 15 дана од дана  дана испоруке,

односно пријема фактуре.
3.13. Рок и начин испоруке
 Добављач је  дужан да  у року од  7 дана од дана  закључивања уговора
испоручи добра.      .

3.15. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену без ПДВ-а ,

припадајући ПДВ-е, и укупну цену са ПДВ-ом.
Критеријум на основу кога ће  Наручилац извршити  доделу  уговора у

ситуацији  када  постоје  две  понуде   са  истом  понуђеном  ценом   као
најповољнија  ће   бити  изабрана  понуда   понуђача  који  је  раније  поднео
понуду.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, у том
случају ће поступити на основу чл. 92. Закона о јавним набавкама.

3.16. Валута
Цена мора бити изражена у динарима и у понуђену цену понуђач мора

укључити све зависне трошкове. Цена је фиксна и не може се мењати.
3.17. Обавезе понуђача по чл. 75. ст. 2. Закона
Понуђач,  подизвођачи  и  сви  чланови  групе  су   дужни да  у  понуди

изричито  наведу да  су поштовали обавезе  које  произилазе  из  важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да  немају забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде. Образац изјаве дат је у конкурсној документацији.

3.18.

3.19. Заштита  поверљивости  података   које   наручилац  ставља
понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Предметна  набавка  не  садржи  поверљиве  информације  које  наручилац
ставља
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11.  МОДЕЛ УГОВОРА

Понуђач је дужан да попуни, потпише и печатом овери модел уговора.
                     
                                                     МОДЕЛ УГОВОР

 Набавка рачунарске опреме и штампача , ЈН 1.1.6  
    

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: Дирекције за планирање и изградњу "Краљево"
из Краљева, Ул. Хајдук Вељкова бр.61. коју
заступа директор Марица Мијајловић,дипл.инж.арх.  

(у даљем тексту: Инвеститор)

и

________________________________
                                                     ________________________________
                                                     ________________________________

(у даљем тексту: Испоручилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:  Набавка  рачунарске опреме и штампача, ЈН 1.1.6

Уговорне стране су се споразумеле у следећем:

Члан 1.

Испоручилац добра - рачунарске опреме и штампач изабран је од
наручиоца   као  најповољнији  понуђач  са  својом  понудом  број  ____  од
_____2015. године, која чини саставни део овог  уговора у износу од _____
динара  са  порезом на додату вредност. 

Члан 2.

Наручилац  се обавезује да ће добра из члана 1. овог уговора
платити   по    понуђеној  цени  уплатом  на  текући  рачун  испоручиоца  број
____________  ,  a  у  року  од  15 дана  од  дана  испоруке,  односно пријема
фактуре. .

Члан 3.

Испоручилац се обавезује  да  ће  испоруку   добара из члана 1.
овог уговора  извршити  у року од  7 дана од дана закључења уговора.

Члан 4.

Испоручилац   нема   право  на  продужење  уговореног  рока
испоруке осим  у случају више силе или акта државних органа  који  су од
утицаја за рок испоруке.
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Члан 5.

Испоручилац  гарантује  за  квалитет   испорученог  добара  и
обавезан  је да  прихвати  благовремене рекламације наручиоца.

Члан 6.

Испоручилац  за испоручено добра из члана 1. овог уговора даје
гаранцију   за рачунарску опрему и штампач у трајању од 2 године,  рачунато
од дана испоруке добара, осим за компоненте које  су оштећене услед дејства
више силе, физичког  оштећења, грмљавине, нестручног руковања,  поплаве,
пожара  и струјног удара.

 
Члан 7.

Уговор се може  раскинути уз сагласност обе уговорне стране.
Изузетно, уговор се може   раскинути и једнострано, уколико једна

уговорна  страна  не  извршава  своје  обавезе  у  року  или  је  испоручено
неквалитено добро.

Члан 8.

За  све  што  није  регулисано  овим  уговором  примењиваће  се
одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 9.

Саставни део овог уговора чини понуда број _____ од _______.
године понуђача ________.

Члан 10.

Уговарачи  су  сагласни  да  све  евентуалне  спорове  решавају
мирним путем, а у случају судског спора прихватају надлежност   Привредног
суда у Краљеву.

Члан 11.

                      Овај уговр је сачињен у 6 (шест)  истоветних примерака  од којих
по 3 (три) примерка  задржава свака од  уговорних  стране.

    ЗА ИСПОРУЧИОЦА               ЗА НАРУЧИОЦА
                                                 ДИРЕКТОР 

                                                                                          
                                                                      Марица Мијајловић, дипл.инж.арх.
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