ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница
наручиоца:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Отворени поступак јавне набавке број 190/2017

Врста предмета:

Услуге
јавне набавке је набавка
услуге
пројектовања и израде локалних рачунарских
мрежа
Назив и ознака из општег речника: Услуге рачунарске
мреже 72700000-7
Предмет

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

Измена конкурсне
документације:

Наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), врши измену конкурсне
документације на страни 48 од 53:
Измењена страна биће објављена на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца.
У свему осталом конкурсна документација остаје
неизмењена.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 48 од 53
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.
Предмет Уговора је пружање услуге пројектовања и израде локалних
рачунарских мрежа и то:
(спецификација ће бити преузета из понуде)
Члан 2.
Укупна уговорена цена износи (попуњава Наручилац) без ПДВ-а.
У цену је урачуната услуга пројектовања и изградње локалних
рачунарских мрежа, са свим пратећим услугама и радовима и набавку потребних
саставних елемената мреже (материјал, активна и пасивна мрежна опрема), из члана 1.
овог уговора.
Цена је фиксна и не може се мењати у току важења уговора.
Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара,
услуга и радова.
Члан 3.
Плаћање ће се извршити у року од 30 дана, након службеног пријема
рачуна од стране овлашћеног лица наручиоца. Сваки достављени рачун мора да садржи
број и датум закљученог уговора.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.
Давалац услуге је у тренутку закључења Уговора, као средство
финансијског обезбеђења предао Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро
извршење посла у висини од 10% од укупне уговорене цене, без ПДВ-а, која траје 30 дана
дуже од дана истека рока важности Уговора.
Поднета банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на први
позив, без приговора и саставни је део овог уговора.
Члан 5.
Давалац услуге је дужан да у тренутку примопредаје предмета Уговора,
као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за
отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од укупно уговорене цене, без
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од гарантног рока за извршене услуге.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива
на први позив, без приговора.
Члан 6.
Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења у случају
неиспуњења уговорних обавеза.
МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГА

Члан 7.
Местo пружања услуга су објекти републичких органа у Београду.
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