РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 404-01-329/2016-I0120
Датум: 04.11.2016. године
Београд

ПРЕДМЕТ: Измена Kонкурсне документације бр. 404-01-329/2016-I0120, oд
20.10.2016. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“ 124/12, 14/15,
68/15) Наручилац у отвореном поступку јавне набавке добара – опрема за потребе
образовања и едукације, ЈН 48/2016, врши измену Конкурсне документације бр. 404-01329/2016-I0120, oд 20.10.2016. године, на следећи начин:
- на страни 7, поглавље 2 Конкурсне документације, Место и
начин/модалитет испоруке додаје се текст: ,,Испорука мора бити извршена
најкасније до 10.12.2016. године“
- на страни 7, поглавље 2 Конкурсне документације, Обезбеђивање
гаранције квалитета, брише се текст: ,,Рок за испоруку добара не може бити
дужи од 30 календарских дана од дана закључења уговора о чему се сачињава
записник о квантитативном пријему добара. Рок за квалитативни пријем добара
(Контрола испоручених добара) и инсталацију добара је 15 календарских дана од
дана потписивања записника о квалитативном пријему добара“;
- на страни 13, поглавље 4, тачка 2 Конкурсне документације, брише се
тeкст:,, Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену (укупна вредност
понуде), као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи
рок испоруке добара који су предмет набавке. Уколико две или више понуда имају
исту понуђену цену (укупна вредност понуде) и исти рок испоруке, избор
најповољније понуде биће извршен жребањем које ће спровести комисија за
предметну јавну набавку, у присуству овлашћених представника понуђача, о чему
ће се сачинити записник“;
- на страни 13, поглавље 4, тачка 2 Конкурсне документације, додаје се
тeкст: ,,Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену (укупна
вредност понуде), избор најповољније понуде биће извршен жребањем које ће
спровести комисија за предметну јавну набавку, у присуству овлашћених
представника понуђача, о чему ће се сачинити записник“.
- на страни 19, поглавље 5, у Обрасцу понуде, брише се текст: ,,Рок
плаћања __ (не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана од дана пријема
рачуна), Рок испоруке__ (не може бити дужи од 30 дана од дана захтева
Наручиоца)“;
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- на страни 30, поглавље 6, у моделу уговора, члан 3, став 2, брише се
текст: ,, Добављач је у обавези да добра, која су предмет овог уговора, испоручи у
року од _ дана од дана захтева Наручиоца. (не може бити више од 30 дана)“
- на страни 30, поглавље 6, у моделу уговора, члан 3, став 5, брише се
текст: ,,Испорука се сматра извршеном потписивањем Записника о коначној
примопредаји, од стране добављача и Наручиоца“,
- на страни 30, поглавље 6, у моделу уговора, члан 3 став 3, додаје се
текст: ,,Испорука мора бити извршена најкасније до 10.12.2016. године“;
- на страни 31, поглавље 6, у моделу уговора, члан 6, став 1, брише се
текст: ,,Наручилац се обавезује да уговорену вредност предметних добара плати
добављачу, након испоруке свих добара, а у року од __ дана од дана службеног
пријема рачуна, уз који ће бити приложени оверена отпремница о количини
испоручених и примљених добара и записници о квантитативној, квалитативној и
коначној примопредаји добара потписани од стране добављача и Наручиоца“;
- на страни 31, поглавље 6, у моделу уговора, члан 6, став 1, додаје се
текст: ,,Наручилац се обавезује да уговорену вредност предметних добара плати
добављачу, након испоруке свих добара, а у року од 15 дана од дана службеног
пријема рачуна, уз који ће бити приложени оверена отпремница о количини
испоручених и примљених добара и записник о квантитативној примопредаји
добара потписан од стране добављача и Наручиоца“;
- на страни 38, поглавље 7, тачка 8.1 Конкурсне документације брише се
текст: ,,Рок за плаћање не може бити краћи од 15, нити дужи од 45 дана од дана
службеног пријема рачуна“
- на страни 38, поглавље 7, тачка 8.1 Конкурсне документације додаје се
текст: ,,Рок за плаћање је 15 дана од дана службеног пријема рачуна“.
ПРИЛОГ: Стране: 7/43, 13/43, 19/43, 30/43, 31/43, 38/43 Конкурсне документације бр.
404-01-329/2016-I0120, oд 20.10.2016. године
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14.
Систем за пренос
ИП слике – Тип 2

Систем се састоји од 1 видео конвертера HDMI на IP и
2 IP на HDMI декодера.

2

Гарантни рок и услови одржавања:
Произвођачка гаранција: минимум 12 месеци.
Место и начин/модалитет испоруке:
Место испоруке је:


Пореска управа – Централа, Сектор за образовање, комуникацију и међународну
сарадњу (Београд, Краља Милана 5);



Пореска управа - Образовни центар у Нишу (Ниш, Синђелићев трг 18);



Пореска управа - Образовни центар у Крагујевцу (Крагујевац, Бранка
Радичевића 16а);



Пореска управа - Образовни центар у Новом Саду (Нови Сад, Футошка улица
35).
Испорука мора бити извршена најкасније до 10.12.2016. године.

Начин спровођења контроле:
Контрола испоручених добара се врши од стране овлашћених представника
Наручиоца. Контрола испоручених добара обухвата квантитативни и квалитативни
пријем испоручених добара о чему се сачињавају записници, који потписују
представници Наручиоца и понуђача.

Обезбеђивање гаранције квалитета:
Контролом испоручених добара од стране овлашћених представника Наручиоца
се врши оцена да ли испоручена добра и услуге уградње/инсталације испуњавају
захтеве из техничке спецификације и уговорени квалитет.
Наручилац нема обавезу чувања оригиналне амбалаже у којој је опрема
испоручена.
Обука:
Понуђач се обавезује да организује и спроведе обуку запослених код Наручиоца
у форми трансфера знања у трајању од 8 часова за максимум 8 корисника. Програм
обуке усагласиће представници понуђача и Наручиоца.
Измењена страна 7/43 Конкурсне документације ЈН бр. 48/2016
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2.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену (укупна вредност
понуде), избор најповољније понуде биће извршен жребањем које ће спровести
комисија за предметну јавну набавку у присуству овлашћених представника понуђача,
о чему ће се сачинити записник.
Жребање ће се обавити у присуству свих понуђача, извлачењем цедуље са
називом изабраног Понуђача. Извлачење ће обавити члан комисије за јавну набавку.

Измењена страна 13/43 Конкурсне документације ЈН бр. 48/2016
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Укупна вредност понуде, без ПДВ-а
(у динарима)

Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом
(у динарима)

Рок важења понуде
(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања
понуда)

Гарантни рок_____месеци (не може бити краћи од 12 месеци од дана
испоруке добара )

Датум

Понуђач
М. П.

_______________________

________________________________
(потпис овлашћеног лица)
____________________________________
(навести читко име и презиме)

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.

Измењена страна 19/43 Конкурсне документације ЈН бр. 48/2016
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ИСПОРУКА ДОБАРА
Члан 3.
Уговорене стране су се сагласиле да ће се испорука добара, која су предмет овог
уговора, извршити једнократно. Испорука се врши на следећим локацијама код
Наручиоца:


Пореска управа - Централа Сектор за образовање, комуникацију и међународну
сарадњу (Београд, Краља Милана 5);



Пореска управа - Образовни центар у Нишу (Ниш, Синђелићев трг 18);



Пореска управа - Образовни центар у Крагујевцу (Крагујевац, Бранка
Радичевића 16а);



Пореска управа - Образовни центар у Новом Саду (Нови Сад, Футошка улица
35).

Добављач је дужан да врши испоруку према јединици мере и цени датој у
понуди, која чини саставни део овог уговора.
Наручилац нема обавезу чувања оригиналне амбалаже у којој је опрема
испоручена.
Испорука мора бити извршена најкасније до 10.12.2016. године.
ОБУКА КОД НАРУЧИОЦА
Члан 4.
Добављач се обавезује да организује и спроведе обуку запослених код
Наручиоца у форми трансфера знања у трајању од 8 часова за максимум 8 корисника.
Програм обуке усагласиће представници добављача и Наручиоца.
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Члан 5.
Наручилац и Добављач ће записником о квантитативном пријему констатовати
преузимање добара.
Рок за квалитативни пријем добара је 15 дана од дана квантитативног пријема
добара, о чему се сачињава записник о квалитативном пријему добара.
У случају утврђених недостатака у квалитету испоручених добара и очигледних
недостатака, Добављач мора исте отклонити најкасније у року од три дана од дана
сачињавања рекламације, или заменити добро на којем је утврђен недостатак.
Измењена страна 30/43 Конкурсне документације ЈН бр. 48/2016
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РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
Наручилац се обавезује да уговорену вредност предметних добара плати
добављачу, након испоруке свих добара, а у року од 15 дана од дана службеног
пријема рачуна, уз који ће бити приложени оверена отпремница о количини
испоручених и примљених добара и записник о квантитативној примопредаји добара
потписан од стране добављача и Наручиоца.
Добављач у рачуну исказује појединачну и укупну вредност добара са
обрачунатим порезом на додату вредност.
Рачун се доставља на адресу Пореске управа - Централа, ул. Саве Машковића 35, Београд.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 7.
Уговорне стране су се сагласиле да је гарантни рок за испоручена добра ____
месеци од дана испоруке добара, (не може бити краћи од 12 месеци).
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 8.
Добављач гарантује да ће испоруку извршити у уговореном року из члана 3. став
2. овог уговора, а у супротном сагласан је да Наручиоцу плати на име пенала износ од
0,2 % дневно од вредности неиспоручених добара, за сваки дан закашњења, односно
Наручилац има право да за обрачунати износ пенала умањи исплату рачуна.
На износ обрачунатих пенала, односно умањења исплате уговорене вредности
по достављеном рачуну, Добављач је у обавези да достави књижно одобрење.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива,
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издаје се у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важности
који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором као и у случају уколико у остављеном року не достави банкарску гаранцију за
отклањање грешака у гарантном периоду. Поднета банкарска гаранција не може да
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
Измењена страна 31/43 Конкурсне документације ЈН бр. 48/2016
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Рок за плаћање је 15 дана од дана службеног пријема рачуна.
Плаћање понуђачу врши се уплатом на рачун, на основу рачуна који испоставља
понуђач, након извршене испоруке свих добара.
Уколико је изабрани понуђач страно правно или физичко лице дужан је да
пре закључења уговора достави доказ о отвореном нерезидентном динарском рачуну
и да приликом закључења уговора достави доказ о томе.
8.2. Захтев у погледу места испоруке
Место испоруке је:


Пореска управа - Централа Сектор за образовање, комуникацију и међународну
сарадњу (Београд, Краља Милана 5);



Пореска управа - Образовни центар у Нишу (Ниш, Синђелићев трг 18);



Пореска управа - Образовни центар у Крагујевцу (Крагујевац, Бранка
Радичевића 16а);



Пореска управа - Образовни центар у Новом Саду (Нови Сад, Футошка улица
35).

8.3.Захтев у погледу гарантног рока
Произвођачка гаранција минимум 12 месаци.
8.4.Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ТРЕБА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне
набавке у складу са понуђеним условима, Наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ
И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
За предметну набавку понуђач није дужан да у понуди достави средства
финансијског обезбеђења.
Изабрани понуђач дужан је да достави средства обезбеђења и то
Измењена страна 38/43 Конкурсне документације ЈН бр. 48/2016
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