РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Број: 404-02-3016/2015-01
Датум: 11.12.2015. године
Београд, Немањина 22-26
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О НАБАВЦИ УРЕЂАЈА ЗА СКЕНИРАЊЕ
- Партија 3 Закључен у Београду дана 14.12.2015. године

1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина 2226, ПИБ 102199617, матични број 07001401, као тело за
централизоване јавне набавке, у своје име и за свој рачун и у име
и за рачун појединачних наручилаца, коју заступа Зоран
Трнинић, в.д. директора (у даљем тексту: Наручилац) и

2.

Привредно друштво „AIGO BUSSINESS SYSTEM“ d.o.o,
Београд, Синђелићева 9, ПИБ 105362637, матични број
20362472, које заступа Драган Поповић, директор, (у даљем
тексту: Добављач)

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:

- да је Управа за заједничке послове републичких органа, као Наручилац, 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
10/2015, чији је предмет набавка рачунарске опреме и штампача, на основу позива за подношење
понуда објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу
службених гласила Републике Србије и база прописа, ради закључења оквирног споразума са
једним понуђачем за сваку партију појединачно;
- да је предмет јавне набавке обликован у 12 партија и то: Партија 1 - Радне
станице; Партија 2 - Уређаји за штампање; Партија 3 - Уређаји за скенирање; Партија 4 -
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Преносни таблет уређаји; Партија 5 - Преносни лаптоп уређаји; Партија 6 – Сервери; Партија 7 УСБ преносни уређаји; Партија 8 - УПС уређаји; Партија 9 - STORAGE уређај; Партија 10 –
Монитори; Партија 11 - Рачунарски делови ( ХДД, меморије, процесори ) и Партија 12 - Остало (
пројектор, пројекционо платно, диктафон , дигитални фотоапарати,
опрема за штампу,
MIDPLANE KIT for Primergy BX900, комуникациона опрема,KVM SVIČ, USB STICK MODEM 3G
INTERNET , DVD PLAYER , FC CTRL;
- да је Добављач доставио понуду број 672-196/15 од 06.07.2015. године, која се
налази се у прилогу Оквирног споразума и саставни је део Оквирног споразума;
- да Наручилац на основу Одлуке о закључењу Оквирног споразума број 404-021351/2015-01 од 14.10.2015. године, закључује Оквирни споразум о набавци рачунарске опреме и
штампача за Партију 3 - Уређаји за скенирање;
- да овај оквирни споразум закључује Управа за заједничке послове републичких
органа као Тело за централизоване јавне набавке у своје име и за свој рачун и у име и за рачун
наручилаца наведених у списку наручилаца (у даљем тексту појединачни наручиоци);
- оквирни споразум не представља обавезу на закључивање уговора о јавној
набавци;
- обавеза настаје закључењем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог
оквирног споразума.
- наручиоци из члана 2. овог оквирног споразума ће након ступања на снагу
оквирног споразума закључивати појединачне уговоре у складу са стварним потребама.
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

ОПИС

Произвођач

1

2

3

Тип 1:
Скенер у
боји са
равном
површином
за
скенирање
формата А4

Технологија скенирања: LED;
Резолуција: мин 4800 x 4800dpi ;
Формат (мин): A4; Формати
скенираних фајлова: PDF, sarchable
PDF; Прикључци: USB 1.1/2.0 ;
Тастери: (PDF, Send, Copy, Start);
Остало: Ugrađeno postolje које
omogućuje da se skener može koristiti u
ravnom položaju ili na boku za uštedu
prostora na stolu; Усб кабл: да; Софтвер
у паковању: Да; Подржани оперативни
системи: Windows; Гаранција:
Минимално 12 месеци;

EPSON

Процењена
количина
(комада)

Предмет Оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних
уговора о јавној набавци рачунарске опреме и штампача, између Наручиоца, односно
појединачних наручилаца и Добављача, у складу са Понудом Добављача, одредбама овог оквирног
споразума и стварним потребама Наручиоца, и то:

Јединична
цена

Укупна цена

4

5

6

67

7.780,00

521.260,00

Процењена
количина
(комада)

3

Јединична
цена

Укупна цена

4

5

6

EPSON

14

124.260,00

1.739.640,00

EPSON

5

7.780,00

38.900,00

ОПИС

Произвођач

1

2

3

Тип 2:
Скенер у
боји дуплеx
флатбед А4
са АДФ-ом

Технологија скенирања:LED;
Резолуција: мин 1200x1200 dpi ;
Формат: A4; Формати скенираних
фајлова: JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF,
PDF / batch, searchable PDF, secure
PDF, PDF/A ; Формати АДФ: A4, A5;
Капацитет АДФ-а: Мин 100 страна;
Прикључци: USB 1.1/2.0 ; Брзина
скенирања једнострано: мин 40 ppm;
Брзина скенирања двострано: мин 80
ipm duplex; Усб кабл: да; Софтвер у
паковању: да; Подржани оперативни
системи: Windows; Гаранција:
Минимално 12 месеци;

Тип 3:
Скенер са
равном
површином
за
скенирање
формата А4

Модел скенера: Flatbed ; Оптичка
резолуција : мин 2400 dpi ; Дубина
боја :48-bit ; Величина: А4; Подржани
формати фајлова: JPEG, TIFF, PDF,
searchable PDF; Прикључци: 1x HiSpeed USB 2.0 ; Подржани ОС:
Windows XP , Windows 7 , Windows 8;
Гаранција: Минимално 12 месеци;

УКУПНО ПАРТИЈА 3:

2.299.800,00

Обим и количина добара из спецификације су оквирне за све време важења
оквирног споразума.
НАРУЧИОЦИ КОЈИ МОГУ
ПРИМЕЊИВАТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Члан 2.
Ред.
бр.
1.

2.

3.

Назив наручиоца
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ВЛАДE
КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА
НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ
И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ
ПОДАТАКА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И
МЕТОХИЈУ

Адреса

Web адреса

Београд, Немањина 11

www.gs.gov.rs

Београд, Немањина 22

www.nsa.gov.rs

Београд, Булевар Михајла
Пупина 2

www.kim.gov.rs
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Ред.
бр.
4.

5.

6.
7.
8.

Назив наручиоца
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И
МАЊИНСКА ПРАВА
СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ
ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ
ПРЕШЕВО БУЈАНОВАЦ И
МЕДВЕЂА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ
ОРГАНА
МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА

Адреса

Web адреса

Београд, Булевар Михајла
Пупина 2

www.ljudskaprava.gov.rs

Београд, Булевар Михајла
Пупина 2

www.kt.gov.rs

београд, Булевар Михајла
Пупина 2

suk.gov.rs

Београд, Немањина 22-26

www.uzzpro.gov.rs

Београд, Кнеза Милоша 20

www.mfin.gov.rs

9.

ПОРЕСКА УПРАВА

Београд, Саве Машковића 3-5

www.poreskauprava.gov.rs

10.

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Београд, Поп Лукина 7-9

www.trezor.gov.rs

11.

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ

Београд, Поп Лукина 7-9

www.javnidug.gov.rs

12.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Београд, Кнеза Милоша 20

www.privreda.gov.rs

Београд, Немањина 22-26

www.mpzzs.gov.rs

Београд, Обилићев венац 9-11

www.mpt.gov.rs

13.

14.

МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УПРАВА ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ

15.

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ

Београд, Омладинских бригада 1

www.vet.minpolj.gov.rs

16.

УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Београд, Омладинских бригада 1

www.uzb.minpolj.gov.rs

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА
ВОДЕ
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ
ЛАБОРАТОРИЈЕ
МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ
УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА
ПЛОВИДБУ
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Београд, Булевар уметности 2а

www.rdvode.gov.rs

Београд, Руже Јовановић 27а

www.sepa.gov.rs

Београд, Батајнички друм 7

www.dnrl.minpolj.gov.rs

Београд, Немањина 22-26

www.mgsi.gov.rs

Београд, Народних хероја 30

www.uprava-brodova.gov.rs

Београд, Немањина 22-26

www.mre.gov.rs

17.
18.
19.

20.

21.
22.
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23.

24.

25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Назив наручиоца
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
УПРАВА ЗА САРАДЊУ С
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
УПРАВА ЗА
ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ
МИНИСТАРСТВО
РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ
РАЗВОЈА
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
МИНИСТАРСТВО РАДА,
ЗАПОШЉАВАЊА И
СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ
И СПОРТА
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ
СА ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА
У РЕГИОНУ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА
СТАТИСТИКУ СРБИЈЕ
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ
СВОЈИНУ
ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ
РЕПУБЛИЧКИ
СЕКРАТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ
ПОЛИТИКЕ
КОМЕСАРИЈАТ ЗА
ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

Адреса

Web адреса

Београд, Булевар Михајла
Пупина 2

www.mtt.gov.rs

Београд, Булевар Михајла
Пупина 2

www.vere.gov.rs

Београд, Немањина 22-26

www.mpravde.gov.rs

Београд, Немањина 22-26

www.mpravde.gov.rs

Београд, Влајковићева 10

www.mrrls.gov.rs/

Београд, Немањина број 22-26
Београд, Немањина 22-26

www.zdravlje

Београд, Немањина број 11

www.minrzs.gov.rs/

Београд, Булевар Михајла
Пупина број 2

www.mos.gov.rs/

Београд, Влајковићева 3

www.kultura.gov.rs/

Београд, Васе Чарапића 20

www.dijaspora.gov.rs/

Београд, Милана Ракића 5

www.stat.gov.rs/

Београд, Грачаничка 8

www.rdi.gov.rs/

Београд, Војводе Тозе 31

www.czrs.gov.rs

Београд, Књегиње Љубице број 5
Београд, Булевар уметности 10

www.zso.gov.rs

Београд, Влајковићева 10

www.rsjp.gov.rs

Београд, Народних хероја број 4
Београд, Ровињска 12

6
Ред.
бр.

Назив наручиоца

42.

УСТАВНИ СУД

43.

ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО
ДРЖАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА
ИНСТИТУЦИЈА

Web адреса

Београд, Булевар Краља
Александра 15

www.ustavni.sud.rs/

Београд, Ресавска 42

www.dvt.jt.rs

Београд, Немањина 22-26

www.rjt.gov.rs

Београд, Немањина 22-26

www.rjp.gov.rs/

Београд, Макензијева 41

ФИСКАЛНИ САВЕТ
ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ
РАВНОПРАВНОСТИ
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД
ВРЕДНОСТИ

Адреса

Београд, Немањина 17

www.fiskalnisavet.rs/

Београд, Београдска 70

www.ravnopravnost.gov.rs/

Београд, Књегиње Зорке број 7

www.kzk.org.rs/

Београд, Омладинских бригада
број 1

www.sec.gov.rs/

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.
Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу
даном потписивања.
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање више
појединачних уговора, у зависности од стварних потреба наручиоца из члана 2. овог оквирног
споразума.
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 4.
Вредност Оквирног споразума износи 2.299.800,00 динара (словима:двамилионадвестотинедеведесетдеветхиљадаосамстодинара), без ПДВ-а, FCO Наручилац.
Цене исказане у Понуди Добављача су у динарима, без ПДВ-а.
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног
споразума, односно појединачно закљученог уговора.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 5.
Плаћање ће се вршити у року од 30 дана, по пријему фактуре оверене од стране
овлашћеног лица наручиоца (појединачног наручиоца), на основу појединачно закључених
уговора о јавној набавци. Свака достављена фактура мора да садржи број и датум закљученог
уговора.

7
Обавезе Наручиоца из појединачних уговора које доспевају у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за
наредну буџетску годину.
Наручилац задржава право авансног плаћања ради реализације средстава
опредељених за предметну јавну набавку и предвиђених планом набавки за текућу буџетску
годину.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
Члан 6.

Добављач је дужан да у тренутку закључења Оквирног споразума достави:
- 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 висини од 10% од вредности оквирног
споразума без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења
уговорних обавеза из оквирног споразума. Рок важења менице мора да буде најмање 30 дана дужи
од истека рока важности оквирног споразума.
- 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 оквирног споразума.
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.
Добављач је дужан да достави прописано средство финансијског обезбеђења за
добро извршење посла за сваку партију посебно.
По завршеном послу Наручилац ће предметне меницу вратити, на писани захтев
Добављача.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

Члан 7.
Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла за појединачне
уговоре чија је вредност милион и преко милион динара
Добављач је дужан 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.
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Члан 8.
Бланко меница за добро извршење посла за појединачне уговоре чија вредност
не прелази милион динара
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).
- Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од вредности уговора без
ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења обавеза по
закљученом уговору. Рок важења менице мора да буде најмање 30 дана дужи од истека рока
важности уговора.
- 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.
Меница за добро извршење посла се доставља за сваки појединачно закључени
уговор.
Након истека рока важности менице понуђач ће предметну меницу вратити, на
писани захтев Добављача.
Члан 9.
Оригинал банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року за
појединачне уговоре без обзира на вредност појединачних уговора
Добављач је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, као средство
финансијског обезбеђења преда наручиоцу oригинал банкарску гаранцију за отклањање грешака у
гарантном року, у висини од 5% од вредности уговора, без ПДВ-а, која мора трајати најмање 5
дана дуже од истека гарантног рока.
Банкарска гаранција се доставља за сваки појединачни уговор.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први
позив, без приговора.
Члан 10.
Уколико се појединачни наручилац определи за авансно плаћање добара која су
предмет појединачног уговора, поред прописаних средстава финансијског обезбеђења, као
средство финансијског обезбеђења, Добављач је дужан да преда наручиоцу оригинал банкарску
гаранција за повраћај авансног плаћања за појединачне уговоре без обзира на вредност
(испод милион динара, милион динара и преко милион динара)
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Добављач је дужан да у року од 8 дана од дана закључења уговора достави
Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од (одређује
наручилац код закључивања сваког појединачног уговора)% од уговорене цене, са ПДВ-ом.
Банкарска гаранција мора да траје до истека рока предвиђеног за извршење
уговорне обавезе.
Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без
приговора.
Банкарска гаранција се доставља за сваки појединачни уговор.
Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску гаранцију
за повраћај авансног плаћања.
ЗАЛОЖНО ПРАВО

Члан 11.
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 12.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца или
појединачних наручиоца за предметом набавке, Наручилац, односно појединачни наручилац, ће
упутити Добављачу позив за закључење уговора.
При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог
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 овог оквирног
споразума у погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова плаћања, начина и
места испоруке добара.
НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ

Члан 13.
Добављач је дужан да изврши испоруку добара у року од 21 дан од дана, писменог
захтева овлашћеног лица Наручиоца.
Рок испоруке почиње да тече од писменог захтева овлашћеног лица наручиоца.
Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара из
спецификације обрасца понуде.
МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 14.
Испорука добара вршиће се у Централном магацину Управе за заједничке послове
републичких органа, Немањина 22-26, магацинима у улици Немањина број 11 и Омладинских
бригада број 1, и на адресама наручилаца из члана 2. овог оквирног споразума.
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ВИША СИЛА

Члан 15.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које
доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овим 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.
ГАРАНЦИЈА

Члан 16.
Гаранција добара која су предмет овог оквирног споразума, односно појединачног
уговора је произвођачка.
Добављач је дужан да у гарантном року пружа услугу сервисирања опреме,
односно обезбеди сервис у гарантном року.
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 17.
Наручилац и Добављач ће записнички констатовати преузимање добара. У случају
записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, Добављач је дужан
у року од 24 сата замени добро на коме је утврђен недостатак.
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 овог оквирног споразума, односно појединачног уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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.
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ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 20.
Наручиоци из члана 2. овог оквирног споразума дужни су да прате извршење
сваког закљученог уговора на основу Оквирног споразума. Један примерак уговора закљученог на
основу оквирног споразума, дужни су да доставе Управи за заједничке послове републичких
органа, 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.
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. директора

Драган Поповић, директор

