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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), врши се измена конкурсне документације и
то:

Измена конкурсне
документације:

У глави IV – ,,Упутствo понуђачима како да сачине
понуду” на страни 18 од 44 у тачки 12.3. дошло је до
техничке грешке приликом сачињавања понуде.
С обзиром да ће Уговор бити закључен на процењену
вредност јавне набавке, у поменутој тачки Конкурсне
документације висина износа коју треба да уплати
Понуђач треба да буде одређена у номиналном износу у
висини од 400.000,00 динара без ПДВ-а, уместо у
процентима како је и приликом сачињавања Конкурсне
докуменатације исказано.
Иста грешка начињена је и у глави ,,VII МОДЕЛ
УГОВОРА” на страни 38 -члан 4. и страни 39-члан 5.
У наведеним члановима износ на меници и меничном
овлашћењу треба да буде исказан у номиналном
износу у висини од 400.000,00 динара без ПДВ-а,
уместо у процентима.
У свему осталом конкурсна документација остаје
неизмењена.
Измењене стране се налази у прилогу и биће објављене
на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26 МН 11/2018

Страна 18 од 44
11.2. Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у тренутку закључења
уговора достави Наручиоцу:
-Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла, у износу од
400.000,00 динара без ПДВ-а потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и
регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр.
3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011, 139/2014 и други) и
Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
(„Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015 и 76/2016).
- Менично овлашћење да се меницa у износу од 400.000,00 динара без ПДВ-а, без
сагласности понуђача може поднети на наплату у року који траје 30 дана дуже од истека рока
важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза;
- Потврду о регистрацији менице;
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од
30 дана, од дана закључења уговора.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје
на снази.
12.3. Понуђач којем буде додељен уговор дужан је да у тренутку примопредаје
предмета уговора достави:
- Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року,
у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а потписану и оверену, од стране лица
овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету
(„Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и
Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
(„Службени гласник РС“ бр. 56/2011).
- Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% без ПДВ-а, од укупно
уговорене цене, са роком важења 5 дана дуже од истека гарантног рока, без сагласности
понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом
уговору;
- Потврду о регистрацији менице,
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијом од
30 дана, од дана закључења уговора
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје
на снази.
13. Реализација средстaва финансијског обезбеђењa
Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико
понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и уговорне обавезе.
14. Заштита података понуђача
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би
значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о исппуњености обавезних услова, цена и
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26 МН 11/2018

Страна 38 од 44
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 1.

Предмет Уговора је набавка државних застава и то:
(спецификација ће бити преузета из понуде)
Члан 2.

Вредност Уговора износи (попуњава Наручилац).
Цена је фиксна и не може се мењати у току трајањa уговора.
У цену је урачуната израда добара, као и ојачавање гуртном дела где се
отварају рупе за монатажу и постављање ринглица (од 4 до 8 комада у зависности од
величине заставе и начина качења), испорука добара, трошкови транспорта и сви
зависни трошкови.
Члан 3.

Плаћање ће се извршити у року од 30 дана по свакој преузетој количини,
по пријему рачуна овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца. Сваки достављени
рачун мора да садржи број и датум закљученог уговора.
Плаћање неспецифицираних добара извршиће се по достављеном
рачуну са приложеним одговарајућим ценовником.
Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће
реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити
одобрена за наредну буџетску годину.
Члан 4.

Продавац је у тренутку закључења Уговора предао Наручиоцу:
- Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла у висини од
10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица
овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном
промету („Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,
62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења
Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/201, 180/2015 и
76/2016), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока за испуњење
уговорних обавеза.
- Менично овлашћење да се меница у износу од 10% од укупне
уговорене цене без ПДВ-а, без сагласности Продавца може поднети на наплату у
случају неизвршења уговорних обавеза;
- Потврду о регистрацији менице,
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат Продавца оверен печатом банке са датумом овере, не
старијом од 30 дана, од дана закључења Уговора.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење
остаје на снази.
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Члан 5.

Продавац је у тренутку примопредаје предмета Уговора предао
Наручиоцу:
- Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном
року, у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а потписану и оверену, од
стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о
платном промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“
бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину
вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011).
- Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% без ПДВ-а, од
укупно уговорене цене, са роком важења 5 дана дуже од истека гарантног рока, без
сагласности Продавца може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних
обавеза по закљученом уговору;
- Потврду о регистрацији менице,
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат Продавца, оверен печатом банке са датумом овере, не
старијом од 30 дана, од дана закључења уговора
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење
остаје на снази.
Члан 6.

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у
случају неиспуњења Уговорних обавеза од стране Продавца, а у складу са одредбама
овог уговора.
КВАЛИТЕТ
Члан 7.

Добра која су предмет овог уговора морају у погледу квалитета,
задовољавати важеће стандарде, као и естетске и функционалне карактеристике, у
складу са условима и захтевима из члана 1. овог уговора.. Израда и испорука државних
застава Републике Србије, вршиће се у свему према важећем Закону о изгледу и
употреби грба, заставе и химне Републике Србије (Сл. Гл. Број 36/2009).
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Члан 8.

Наручилац и Продавац ће записнички констатовати преузимање
предметних добара. У случају записнички утврђених недостатака у погледу квалитета
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