РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Број: 404-02-2620/2015-01
Датум: 06.11.2015. године
Београд, Немањина 22-26
ес/сјс

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ КОНТРОЛЕ И ОДРЖАВАЊА УПС УРЕЂАЈА,
АКУ БАТЕРИЈА И ДИЗЕЛ АГРЕГАТА ПОРЕСКE УПРАВE
- ПАРТИЈА 6 Закључен у Београду дана 17.11.2015. године
СТРАНЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:

1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина 2226, ПИБ 102199617, матични број 07001401, као тело за
централизоване јавне набавке, које заступа Зоран Трнинић, в.д.
директор (у даљем тексту: Управа за заједничке послове) и

2.

Друштво производњу, унутрашњу и спољну трговину
„ENEL“ PS d.o.o, Нови Београд, Зеленгорска 1г, ПИБ
100822561, матични број 17358430, које заступа Саша
Михаиловић, директор (у даљем тексту: Добављач)

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:

- да је Управа за заједничке послове, као тело за централизоване јавне
набавке, на основу члана 49 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Уредбе о Управи за заједничке послове републичких
органа („Службени гласник РС“, број 63/2013), Уредбе о условима и начину
спровођења поступка јавне набавке Управе за заједничке послове републичких органа и
утврђивању Списка предмета јавне набавке („Службени гласник РС“ бр. 110/2013 и
13/2014), Одлуке о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за
заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке
(„Службени гласник РС“ број 12/2015), Претходног обавештења од 19.02.2015. године
и подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, спровела отворени поступак
централизоване јавне набавке број 11/2015, чији је предмет набавка услуге одржавања
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рачунарске опреме са уградњом резервних делова, на основу позива за подношење
понуда објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници Управе за заједничке
послове републичких органа и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа,
ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године;
- да је предмет јавне набавке обликован у 6 партија и то:
Партија 1 - Одржавање штампача типа SAMSUNG, Партија 2 - Одржавање штампача
тип РАЗНО, Партија 3 - Одржавање комуникационих ормара, Партија 4 - Одржавање
UPS уређаја тип РАЗНО, Партија 5 - Одржавање UPS уређаја тип Delphy Elite и Партија
6 - Контрола и одржавање УПС уређаја, АКУ батерија и дизел агрегата Порескe управe;
- да је Добављач доставио понуду број РРО15-3678 од 07.10.2015, која се
налази се у прилогу Оквирног споразума и саставни је део Оквирног споразума;
- да Управа за заједничке послове на основу Одлуке о закључењу
Оквирног споразума број 404-02-2136/2015-01 од 19.10.2015. године, закључује
Оквирни споразум о пружању услуге контроле и одржавања УПС уређаја, АКУ
батерија и дизел агрегата Порескe управe;
- да овај оквирни споразум за Партију 6 - Контрола и одржавање УПС
уређаја, АКУ батерија и дизел агрегата Порескe управe, закључује Управа за
заједничке послове са једним добављачем у име и за рачун Пореске управе (у даљем
тексту: Наручилац);
- обавеза за Наручиоца настаје закључивањем уговора о јавној набавци
на основу овог оквирног споразума;
- Наручилац ће након ступања на снагу Оквирног споразума закључити
уговор у складу са стварним потребама.
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључeње
појединачних уговора о пружању услуге контроле и одржавања УПС уређаја, АКУ
батерија и дизел агрегата Порескe управe, између Наручиоца и Добављача, у складу са
понудом Добављача, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама
Наручиоца.
НАРУЧИЛАЦ КОЈИ ЋЕ
ПРИМЕЊИВАТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Члан 2.
Наручилац за чије потребе се закључује Оквирни споразума је Пореска
управа, Београд, Саве Машковића 3-5, web адреса: www.poreskauprava.gov.rs.
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.
Овај оквирни споразум се закључује и ступа на снагу даном
потписивања. Оквирни споразум се закључује на период од две године.
Током периода важења овог оквирног споразума, може се закључити
више појединачних уговора у зависности од стварних потреба Наручиоца.
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ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 4.
Вредност Оквирног споразума износи 12.000.000,00 динара (словима:дванаестмилионадинара и 00/100) без урачунатог ПДВ-а, FCO наручилац.
Цена радног ефективног сата контроле и одржавања УПС-ева и АКУ
батерија износи 4.473,00 динара, без ПДВ-а.
Цена радног ефективног сата контроле и одржавања дизел-електричних
агрегата износи 4.950,00 динара, без ПДВ-а.
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног
споразума, односно појединачно закљученог уговора.
ЦЕНА СЕРВИСА И ОДРЖАВАЊА

Члан 5.
Добављач је дужан да пружа услуге по цени радног ефективног сата
контроле и одржавања исказане у динарима без ПДВ-а и то: посебно за УПС и АКУ
батерија и посебно за дизел-електричне агрегате. Уговорене цене радног ефективног
сата су непроменљиве све време трајања уговора.
Радни ефективни сат је време које један запослени код
Добављача(сервисер) проведе искључиво пружајући услугу на уређају чија поправка и
одржавање је предмет оквирног споразума.
Радионички сат је време које један запослени код Добављача проведе у
радионици пружајући услугу сервисирања и одржавања која је предмет ове набавке.
Транспорт као и све припремне радње неопходне за извршење услуге урачунати су у
цену радионичког сата.
Цена радног ефективног сата и радионичког сата је идентична.
Добављач је дужан да обезбеди резервне делове и потрошни материјал
неопходан за извршење уговорене услуге. Уграђени резервни делови и потрошни
материјал фактурише се по набавним ценама из улазног рачуна (без ПДВ) свог
добављача а фотокопија истог прилаже уз рачун.
Уколико Добављач није у могућности да приложи рачун свог
добављача, Наручилац задржава право да изврши упоређивање цене резервних делова
и утрошеног потрошног материјала са тржишним ценама и ако постоји велико/знатно
одступање у нивоу цена са упоредним тржишним ценама да тражи/захтева
усаглашавање истих.
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА

Члан 6.
Плаћање за извршене услуге вршиће се у року не краћем од 15 нити
дужем од 45 дана од дана званичног пријема рачуна Добављача и приложеног
документа потписаног од стране надлежног лица Наручиоца (радни налог, записник,
извештај или др. документ), а који садржи број радних ефективних сати, количину и
вредност утрошених резервних делова и потрошног материјала.
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СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 7.
Добављач је у тренутку закључења оквирног споразума доставио
Управи за заједничке послове:
- Бланко меницу за добро извршење посла 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. 56/2011).
- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности
оквирног споразума без ПДВ-а, без сагласности Добављача може поднети на наплату у
року који траје 30 дана дуже од истека рока важности оквирног споразума, у случају
неизвршења обавеза по закљученом оквирном споразуму.
- Потврду о регистрацији менице,
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не
старијом од 30 дана, од дана закључења оквирног споразума.
Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора
бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење
остаје на снази.
По истеку рока у коме се меница може поднети на наплату Наручилац
ће предметну меницу вратити на писани захтев Добављача.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ УГОВОРЕ ЧИЈА ЈЕ ВРЕДНОСТ
МИЛИОН И ПРЕКО МИЛИОН ДИНАРА

Члан 8.
Добављач са којим буде закључен појединачни уговор, дужан је да у
тренутку закључења појединачног уговора, као средство финансијског обезбеђења
преда наручиоцу oригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од
10% од вредности уговора, без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од
истека рока важности појединачног уговора.
Банкарска гаранција се доставља за сваки појединачни уговор.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први
позив, без приговора и биће саставни део уговора.
ОРИГИНАЛ МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ
ПОСЛА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ УГОВОРЕ ЧИЈА
ВРЕДНОСТ УГОВОРА НЕ ПРЕЛАЗИ МИЛИОН ДИНАРА

Члан 9.
Добављач је дужан да у тренутку закључења појединачних уговора
преда Наручиоцу:
- Бланко меницу за добро извршење посла 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. 56/2011).
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- Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од вредности
уговора без ПДВ-а, без сагласности Добављача може поднети на наплату у року који
траје најмање 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 Добављача, 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.
Меница за добро извршење посла се доставља за сваки појединачно
закључени уговор.
Након истека рока у коме се меница може поднети на наплату
наручилац ће предметну меницу вратити на писани захтев Добављача.
ЗАЛОЖНО ПРАВО

Члан 10.
Потраживања из закључених појединачних уговора не могу се уступати
другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно
право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења
према трећим лицима.
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА
ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

Члан 11.
Након закључења оквирног споразума са једним Добављачем, када
настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће упутити Добављачу
позив за закључење уговора.
При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни
услови из оквирног споразума.
Добављач је дужан да се у року од три дана одазове позиву за
закључење појединачног уговора.
Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из
оквирног споразума у погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова
плаћања, начина и места испоруке добара.
ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА КОЈИ ЗБОГ ПРИРОДЕ
РАСХОДА ЗАХТЕВАЈУ ПЛАЋАЊЕ У ВИШЕ ГОДИНА

Члан 12.
Наручиоци који су прибавили сагласност Министарства финансија за
преузимање обавеза по основу вишегодишњих уговора на основу Уредбе о
критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања
сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају
плаћање у више година, могу закључити уговор на период дужи од 12 месеци, чије
обавезе доспевају на плаћање у три буџетске године. Сагласност Министарства
финансија биће саставни део уговора.

6
ОПИС ПРЕДМЕТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 13.
1) Контрола и одржавање УПС-ева и АКУ батерија
поправка електронике УПС-ева,
замена АКУ батерије,
провера исправности свих утичница на кућишту УПС-ева,
замена и уградња резервних делова и потрошног материјала
остале услуге везане за исправно функционисање УПС-ева и АКУ-батерија.
2) Контрола и одржавање дизел-електричних агрегата (подразумева интервенције на
мотору и генератору)
функционално испитивање дизел-електричних агрегата, два пута годишње,
поправка постојеће аутоматике и евентуална надоградња и уградња/израда нове
према договореним функционалностима,
замена и уградња дотрајалих резервних делова и потрошног материјала,
остале услуге по договору, а везане за осталу опрему која се често користи у
агрегатским постројењима (вентилатори, резервоари за гориво повећаног
капацитеа, пуњачи аку батерија и сл),
по договору, сложеније тестирање и нализа рада дизел-електричних агрегата,
по договору, израда техничке документације изведеног стања са обуком за
кориснике,
остале услуге везане за исправно функционисање дизел-електричних агрегата.
Опрема чијa поправка и одржавање је предмет услуге која се набавља у
овом поступку јавне набавке је следећих произвођача: УПС-еви- DELL, AROS, Tripp
Lite, APC, Unis Ekos TIM, ENUPS, PowerWare, Scion, Ei, PowerMust. Дизел-елекрични
агрегати- WOLA SERVER 400kva, SPARK 136kva PERKINS BRISTOL 59, ULJANIK
PULA 200kva.
Добављач је у обавези да под истим условима пружа услуге поправке и
одржавања УПС-ова, АКУ батерија и дизел електричних агрегата других произвођача
уколико их Наручилац користи у појединим организационим јединицама.
Поправка и одржавање обављају се у складу са упутством за руковање и
одржавање које је произвођач опреме издао.
РОК И МЕСТО ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 14.
Наведене услуге Добављач ће пружати на временски период од три
године, по позиву у пословним просторијама и на локацијама Наручиоца, а изузетно у
радионици Добављача.
Добављач је дужан да започне са пружањем услуге на основу позива
Наручиоца у року од 2 радна дана, а код интервентних кварова који могу
проузроковати велике материјалне штете имовине и угрозити безбедност запослених,
време одзива је одмах по позиву Наручиоца.
Наручилац ће позив за поправком упутити факсом или електронском
поштом, а у случају интервентног квара телефоном. На основу позива Наручиоца,
Добављач ће извршити интервенцију и у извештају уписати врсту, обим услуга и
уграђене резервне делове са израженим појединачним ценама за исте, које ће потом
оверити и потписати надлежно лице код Наручиоца. Заведен и оверен извештај (радни
налог), потребно је доставити лицу задуженом за праћење реализације Уговора код
Наручиоца.
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ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ
И УГРАЂЕНЕ РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ

Члан 15.
Добављач је дужан да даје гаранцију за извршене услуге, уграђене
резервне делове и потрошни материјал код поправке и одржавања предмета јавне
набавке у периоду од 12 месеци.
У гарантном року Добављач се обавезује да изврши оправку, заменом и
отклањањем кварова и недостатака на замењеном резервном делу одмах по пријему
обавештења од Наручиоца.
Сви трошкови поправке на замењеним резервним деловима у гарантном
периоду падају на терет понуђача.
Добављач је дужан да пружи доказ да су резервни делови и потрошни
материјал оригиналани са адекватним техничким карактеристикама и обележјима и да
одговарају прописаним стандардима од стране произвођача опреме чије се одржавање
уговара.
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 16.
Наручилац и Добављач ће констатовати извршење услуге на основу
радног налога стручног лица Добављача, који мора бити оверен печатом и потписом
овлашћеног лица Добављача и овлашћеног лица Наручиоца.
Овлашћено лице Наручиоца је дужно да одмах, а најкасније три дана по
извршеној услузи обавести Добављача о уоченом недостатку у извршењу услуге.
У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету извршених
услуга и функционалних недостатака, Добављач мора исте отклонити најкасније у року
од 1 дана од дана пријема рекламације, без новчане надокнаде.
ВИША СИЛА

Члан 17.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више
силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним
споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који
нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се
сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима,
штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у
писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и
доставити одговарајуће доказе.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 18.
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања
писмено обавести Наручиоце о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из
члана 77. која наступи током важења оквирног споразума, односно појединачног
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 19.
У случају измене и допуне Закона о буџету РС за 2015. годину
(„Службени гласник РС“ број 142/2014), као и након доношења Закона о буџету за 2016.
годину, Управа за заједничке послове републичких органа задржава право да у току
важења оквирног споразума измени број наручилаца и вредност оквирног споразума, у
складу са прописима који би утицали на измену броја наручилаца и вредност оквирног
споразума.
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 20.
Наручилац из члана 2. овог оквирног споразума дужан је да прати
извршење сваког закљученог уговора на основу Оквирног споразума. Један примерак
уговора закљученог на основу оквирног споразума, наручилац је дужан да достави
Управи за заједничке послове, у року од три дана од дана закључења, ради праћења
извршења Оквирног споразума и вођења јединствене електронске евиденције
Добављача.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се
одредбе закона који регулишу облигационе односе.
Члан 22.
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума,
стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно, у супротном уговарају
надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 23.
Ступањем на снагу оквирног споразума закљученог за сваку партију
појединачно, престаје важност претходно закљученог оквирног споразума са истим
предметном јавне набавке.
Рок важења појединачних уговора закључених на основу оквирног
споразума биће дефинисан појединачним уговорима.
Члан 24.
Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од
којих по 3 (три) припада свакој страни у оквирном споразуму.
НАРУЧИЛАЦ

ДОБАВЉАЧ

Зоран Трнинић, в.д. директор

Саша Михаиловић, директор

