ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив органа који
спроводи поступак:

Управа за заједничке послове републичких органа
као тело за централизоване јавне набавке

Адреса:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Отворени поступак –
централизована јавна набавка број 17/2018

Врста предмета:

Добра

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

Измена конкурсне
документације:

Предмет централизоване јавне набавке је набавка рачунарске опреме хардвер (чија појединачна вредност прелази износ од 500.000,00
динара), Партија 7 - Сервери Тип 6.
Назив и ознака из општег речника јавних набавки: 30200000-1
Рачунарска опрема и материјал.
Јавна набавка се спроводи као централизована јавна набавка, ради
закључења оквирног споразума са једним понуђачем, на период од једне
године.
Поступајући на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Управа за
заједничке послове републичких органа, врши измену конкурсне
документације у делу који се односи на средство финансијског
обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и адресу
наручиоца Управе за аграрна плаћања.
Измењене стране конкурсне документације налазе се у прилогу.
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875
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III
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Партнерски однос са произвођачем опреме за продају понуђене опреме
Понуђач је дужан да за понуђена добра, у понуди достави одговарајући документ
о партнерству са произвођачем понуђене опреме, у супротном понуда ће бити одбијена.
Одговарајућим документом сматра се један од следећих докумената:
- потврда произвођача опреме о статусу партнерства
- гаранцијско писмо произвођача опреме о статусу партнерства
- изјава произвођача опреме о статусу партнерства
- изјава локалног представништва понуђача опреме о статусу партнерства.
Наведена документа морају да гласе на Наручииоца, предметну јавну набавку на
коју понуђач подноси понуду, а уколико су документа на страном језику морају да буду
преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.
2. Начин и рок испоруке
Понуђач је дужан да изврши испоруку добара у року који наведе у обрасцу понуде
а који не може бити дужи од 30 дана. Рок испоруке почиње да тече од дана потписивања уговора
односно писменог захтева овлашћеног лица наручиоца, у складу са наведеним у поглављу V
„Упутство понуђачима како да сачине понуду“ у тачки 23. „Начин и услови закључења
појединачних уговора“.
Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара из
спецификације обрасца понуде.
3. Наручиоци са Списка наручиоца који могу примењивати оквирне
споразуме за предметну јавну набавку
Ред.
број
1

Наручилац

Адреса

Интернет адреса

2

3

4

1.

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

Булевар краља Александра 84,
Београд

http://uap.gov.rs/

2.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

Немањина 22-26, Београд

http://www.mre.gov.rs/

4. Врста и количина рачунарске опреме по наручиоцима
Наручилац
УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Количина
4

Јед.мере
ком

2

ком
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13.3. Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном
року за уговоре, чија вредност прелази износ од милион динара
Понуђач којем је додељен уговор дужан је да у тренутку примопредаје предмета
уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију
за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 5% од укупне уговорене цене, без ПДВа, која траје 5 дана дуже од гарантног рока.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први
позив, без приговора.
Наручилац ће прихватити и банкарску гаранцију за отклањање недостатака у
гарантном року са краћим роком, односно са роком минимум годину дана од дана примопредаје
предмета уговора, а понуђач је дужан да 30 дана пре истека рока достављене банкарске гаранције
наручиоцу достави амандман исте са роком важења пет дана дужим од истека гарантног рока, у
супротном наручилац ће реализовати средства финансијског обезбеђења.
13.4. Сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року за
уговоре чија вредност не прелази милион динара
Понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора преда
Наручиоцу:
- Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року,
у висини од 5% од укупне 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, 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 висини од 5% од укупне уговорене цене без
ПДВ-а, са роком важења 5 дана дуже од истека гарантног рока, без сагласности понуђача 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 понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30
дана, од дана извршења уговорне обавезе.
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.
14. Реализација средства финансијског обезбеђењa
Средство финансијског обезбеђења може да се реализује уколико понуђач не
испуњава обавезе из поступка јавне набавке, оквирног споразума као и уговорне обавезе.
15. Заштита података наручиоца
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља
на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Изјава о чувању поверљивих података је саставни део конкурсне документације
и биће саставни део оквирног споразума, односно појединачног уговора.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и
штити, без обзира на степен те поверљивости.
16. Заштита података понуђача
Сви подаци о понуђачима садржани у понуди који су посебним прописом
утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ биће чувани
као поверљиви.
Биће одбијено давање информација које би значиле повреду поверљивоси
података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
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Меница за добро извршење посла се доставља за сваки закључени уговор.
Члан 10.
Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року
за уговоре, чија вредност прелази износ од милион динара
Понуђач којем је додељен уговор 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 5% од укупне уговорене цене, без ПДВа, која траје 5 дана дуже од гарантног рока.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први
позив, без приговора.
Наручилац ће прихватити и банкарску гаранцију за отклањање недостатака у
гарантном року са краћим роком, односно са роком минимум годину дана од дана примопредаје
предмета уговора, а понуђач је дужан да 30 дана пре истека рока достављене банкарске гаранције
наручиоцу достави амандман исте са роком важења пет дана дужим од истека гарантног рока, у
супротном наручилац ће реализовати средства финансијског обезбеђења.
Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року се
доставља за сваки појединачни уговор.
Члан 11.
Сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року за уговоре
чија вредност не прелази милион динара
Понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора преда
Наручиоцу:
- Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року,
у висини од 5% од укупне 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, 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 висини од 5% од укупне уговорене цене без
ПДВ-а, са роком важења 5 дана дуже од истека гарантног рока, без сагласности понуђача 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 понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30
дана, од дана извршења уговорне обавезе.
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 за отклањање недостатака у гарантном року се доставља за сваки
појединачно закључени уговор.
РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊA

Члан 12.
Управа за заједничке послове републичких органа може да реализује средство
финансијског обезбеђења уколико Добављач не испуњава обавезе из оквирног споразума.
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СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.
Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла за уговор, чија
вредност прелази износ од милион динара
Продавац је у тренутку закључења уговора предо Наручиоцу као средство
финансијског обезбеђења, oригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од
10% од укупне уговорене цене, без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока
важности Уговора, односно испуњења уговорних обавеза.
Наручилац ће прихватити и банкарску гаранцију за отклањање недостатака у
гарантном року са краћим роком, односно са роком минимум годину дана од дана примопредаје
предмета уговора, а понуђач је дужан да 30 дана пре истека рока достављене банкарске гаранције
наручиоцу достави амандман исте са роком важења пет дана дужим од истека гарантног рока, у
супротном наручилац ће реализовати средства финансијског обезбеђења.
Поднета банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на први позив,
без приговора и саставни је део Уговора.
Банкарска гаранција се доставља за сваки уговор.
*
*

*

Сопствена меница за добро извршење посла за уговор чија вредност не
прелази милион динара
Продавац је у тренутку закључења уговора предао Наручиоцу:
- Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла у висини од 10% од
укупно уговорене цене, 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, 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 висини од 10% од укупне уговорене цене
без ПДВ-а, без сагласности Продавца може поднети на наплату у року који траје најмање 30 дана
дуже од истека рока важности уговора, односно испуњења уговорних обавеза, 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.
Меница за добро извршење посла се доставља за сваки појединачно
закључени уговор.
Члан 5.
Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року
за уговоре, чија вредност прелази износ од милион динара
Понуђач којем је додељен уговор 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 5% од укупне уговорене цене, без ПДВа, која траје 5 дана дуже од гарантног рока.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први
позив, без приговора.
Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року се
доставља за сваки појединачни уговор.
*
*

*

