ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Назив органа који
спроводи поступак:

Управа за заједничке послове републичких органа
као тело за централизоване јавне набавке

Адреса:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Отворени поступак –
централизована јавна набавка број 8/2017

Врста предмета:

Добра

Опис предмета
набавке, назив и
ознака из општег
речника набавке:

Набавка рачунарског материјала – тонера.
Назив и ознака из општег речника јавних набавки: Назив и ознака
из општег речника: Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине
30125110-5.

Поступајући на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Управа
за заједничке послове републичких органа врши измену конкурсне
документације на страни 4 од 176, у поглављу III – ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ, у тачки 1. Начин и рок испоруке.
Измена конкурсне
документације:

Такође, врши се измена у члану 12. оквирног споразума, као и у
члану 9. модела уговора.
Измењене стране конкурсне документације налазе се у прилогу.
У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.
Потребно је
документације.

Лице за контакт:

да

уважите

извршену

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Управа за заједничке послове републичких органа,
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III
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1. Начин и рок испоруке
Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно, а количину и динамику испоруке
утврђује Наручилац усменим или писменим захтевом овлашћеног лица Наручиоца.
Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара из
спецификације обрасца понуде.
Понуђач је дужан да приликом сваке испоруке добара за све партије достави важећу
ауторизацију - гаранцију произвођача опреме или локалне канцеларије (представништва) произвођача
опреме за коју се тонери набављају или овлашћеног дистрибутера, којом гарантује да су тонери које
ће понуђач испоручивати за све време трајања уговора, оригинални, произведени од произвођача
опреме и одговарајући за опрему која се користи на тржишту Републике Србије за сваки понуђени
бренд из „Спецификације са структуром понуђене цене“, у противном наручилац може реализовати
средство финансијског обезбеђења прописано конкурсном документацијом. Уколико за време
трајања оквирног споразума односно уговора понуђач промени овлашћеног дистрибутера (који није
наведен у понуди) дужан је да за новог овлашћеног дистрибутера достави важећу ауторизацију гаранцију произвођача опреме или локалне канцеларије (представништва) произвођача опреме за коју
се тонери набављају.
Ауторизација треба да гласи на име понуђача, насловљена на Наручиоца, са
назначеним бројем и датумом закљученог уговора, предметом, ознаком тонера и количином
испоручених тонера.
Наручилац и понуђач ће образовати стручну комисију за квантитативно и
квалитативно преузимање добара. Комисија ће бити састављена од три члана од којих су два члана
представници Наручиоца а један члан је представник понуђача. Комисија о извршеном преузимању
сачињава записник.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених
добара, понуђач је дужан да исте отклони, најкасније у року од једног дана, од дана сачињавања
Записника о рекламацији, односно испоручено добро замени новим, у противном Наручилац
задржава право да раскине уговор.
Понуђач је дужан да изврши испоруку добара у року од три радна дана, од усменог
или писменог захтева овлашћеног лица Наручиоца.
Испорука добара вршиће се на адресама Наручилаца.
2. Наручиоци који могу примењивати оквирни споразум
Врсте и количине тонера по наручиоцима
Партија 1 - Оригинал тонери за Canon уређаје
CANON Fax JX500
Наручилац
Количина
01
02
ПОРЕСКА УПРАВА
20,00
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
80,00
CANON I-SENSYS LBP 6310 DN / MF6180dw / MF 5940dn
- 719 / LBP 6670dn
Наручилац
Количина
01
02
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
30,00

Управа за заједничке послове републичких органа,
Београд, Немањина 22-26 – ЦЈН 8/2017

Јед.мере
03
ком
ком
Јед.мере
03
ком

Страна 164 од 176

Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара из
спецификације обрасца понуде.
Добављач је дужан да приликом сваке испоруке добара за све партије достави важећу
ауторизацију - гаранцију произвођача опреме или локалне канцеларије (представништва) произвођача
опреме за коју се тонери набављају или овлашћеног дистрибутера, којом гарантује да су тонери које
ће Добављач испоручивати за све време трајања уговора, оригинални, произведени од произвођача
опреме и одговарајући за опрему која се користи на тржишту Републике Србије за сваки понуђени
бренд из „Спецификације са структуром понуђене цене“, у противном наручилац може реализовати
средство финансијског обезбеђења прописано конкурсном документацијом. Уколико за време
трајања оквирног споразума односно уговора понуђач промени овлашћеног дистрибутера (који није
наведен у понуди) дужан је да за новог овлашћеног дистрибутера достави важећу ауторизацију гаранцију произвођача опреме или локалне канцеларије (представништва) произвођача опреме за коју
се тонери набављају.
Ауторизација треба да гласи на име Добављача, насловљена на Наручиоца, са
назначеним бројем и датумом закљученог уговора, предметом, ознаком тонера и количином
испоручених тонера.
Наручилац и Добављач ће образовати стручну комисију за квантитативно и
квалитативно преузимање добара. Комисија ће бити састављена од три члана од којих су два члана
представници Наручиоца а један члан је представник Добављача. Комисија о извршеном преузимању
сачињава записник.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених
добара, Добављач је дужан да исте отклони, најкасније у року од једног дана, од дана сачињавања
Записника о рекламацији, односно испоручено добро замени новим, у противном Наручилац
задржава право да раскине уговор.
Добављач је дужан да изврши испоруку добара у року од три радна дана, од усменог
или писменог захтева овлашћеног лица Наручиоца.
Испорука добара вршиће се на адресама Наручилаца.
ГАРАНЦИЈА

Члан 13.
Добављач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара у складу са важећим
прописима и стандардима произвођача добара.
МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 14.
Испорука добара вршиће се на следећим адресама (биће преузето из конкурсне
документације).
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 15.
Наручилац ће током уговорног периода случајним узорком вршити контролу
испоручених тонера. У случају да се током контроле утврди да је Добављач испоручио тонер који
није оригиналан, односно који није у складу са важећим прописима и стандардима произвођача
добара, Добављач ће платити пенале у износу од 100% вредности поруџбине из које потиче изабрани
узорак.
Лице одговорно за реализацију уговора одређује сваки Наручилац појединачно.
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НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА
ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

Члан 8.
Након закључења оквирног споразума са Продавцем, када настане потреба за
предметом набавке, Наручилац ће упутити Продавцу позив за закључење уговора за сваку партију
појединачно.
Код закључивања појединачних уговора не могу се мењати битни услови из оквирног
споразума.
Уговори о набавци добара који се закључују на основу оквирног споразума, морају се
доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих уговора,
закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са трајањем оквирног споразума, већ
по потреби може трајати краће или дуже.
Продавац је дужан да се у року од три дана одазове позиву за закључење појединачног
уговора.
Појединачни уговор о набавци добара се закључује под условима из оквирног
споразума у погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова плаћања, места и
начина испоруке.
Уколико се у току реализације уговора појави потреба за тонером који није наведен у
обрасцу спецификације за сваку партију појединачно, наручилац може без спровођења поступка јавне
набавке приступити реализацији потребних добара.
НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ

Члан 9.
Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно, а количину и динамику испоруке
утврђује Наручилац усменим или писменим захтевом овлашћеног лица Наручиоца.
Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара из
спецификације обрасца понуде.
Продавац је дужан да приликом сваке испоруке добара за све партије достави важећу
ауторизацију - гаранцију произвођача опреме или локалне канцеларије (представништва) произвођача
опреме за коју се тонери набављају или овлашћеног дистрибутера, којом гарантује да су тонери које
ће Продавац испоручивати за све време трајања уговора, оригинални, произведени од произвођача
опреме и одговарајући за опрему која се користи на тржишту Републике Србије за сваки понуђени
бренд из „Спецификације са структуром понуђене цене“, у противном наручилац може реализовати
средство финансијског обезбеђења прописано конкурсном документацијом. Уколико за време
трајања уговора понуђач промени овлашћеног дистрибутера (који није наведен у понуди) дужан је да
за новог овлашћеног дистрибутера достави важећу ауторизацију - гаранцију произвођача опреме или
локалне канцеларије (представништва) произвођача опреме за коју се тонери набављају.
Ауторизација треба да гласи на име Продавца, насловљена на Наручиоца, са
назначеним бројем и датумом закљученог уговора, предметом, ознаком тонера и количином
испоручених тонера.
Наручилац и Продавац ће образовати стручну комисију за квантитативно и
квалитативно преузимање добара. Комисија ће бити састављена од три члана од којих су два члана
представници Наручиоца а један члан је представник Продавца. Комисија о извршеном преузимању
сачињава записник.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених
добара, Продавац је дужан да исте отклони, најкасније у року од једног дана, од дана сачињавања
Записника о рекламацији, односно испоручено добро замени новим, у противном Наручилац
задржава право да раскине уговор.
Продавац је дужан да изврши испоруку добара у року од три радна дана, од усменог
или писменог захтева овлашћеног лица Наручиоца.
Испорука добара вршиће се на адресама Наручилаца.
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