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:

Јавна набавка мале вредности број 145/2019

Врста предмета:

Услуге

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

Измена конкурсне
документације:

Лице за контакт:

Предмет јавне набавке је набавка услуга сервисирања
и отклањања кварова система за видео надзор типа
“Siеmens” и остали системи.
Назив и ознака из општег речника: Услуге одржавања
система – 50324100-3.
На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), врши се измена конкурсне документације на
странама 4, 38 и 43 од 47 и односи се на
неспецифицирана добра и услуге.
Потребно је да понуђачи дају понуду на измењеним
странама конкурсне документације које се налазе у
прилогу.
У свему осталом конкурсна документација остаје
неизмењена.
Мила Сашић, телeфон 011/2658-875
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III
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1. Начин, место и рок вршења услуге
Понуђач је дужан да услугу која је предмет јавне набавке врши у свему према
потребама и захтевима Наручиоца. Место вршења услуга су објекти републичких органа у
Београду на адреси Булевар краља Александра бр.15, Влајковићева бр.3; Добрињска бр. 11,
Бирчанинова бр.6, Ресавска број 42 и Кнеза Милоша 20.
Превентивно одржавање система вршиће се једном месечно, ван радног
времена или викендима и празницима.
Понуђач је дужан да отклони квар у року од 2 часа од усменог или посменог
позива овлашћеног лица наручиоца.
2. Расположивост сервиса
Понуђач је дужан да обезбеди расположивост сервиса 7 дана у недељи, 24
часа дневно, односно 365 дана у години.
3. Гаранција
Понуђач је дужан да за извршене услуге да гаранцију у трајању од 6 месеци,
а на уграђене делове гаранција је 12 месеци.
4. Ценовник
Понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави Ценовник
резервних делова.
5.Квалитет
Понуђач је дужан да услугу која је предмет јавне набавке врши у свему према
важећим нормативима и стандардима који важе за ову врсту посла, као и да употреби
квалитетан материјал, а све у смислу прописаних техничких захтева наручиоца.
6.Мере заштите
Понуђач је дужан да приликом пружања услуга које су предмет ове набавке
примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу
на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017).
7.Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Понуђач и Наручилац ће записнички констатовати извршење предметне
услуге.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених
услуга, понуђач мора исте отклонити у року од 3 дана од дана сачињавања Записника о
рекламацији.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је
Aлекса Урошевић контакт тел. моб. 063/3730 14.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза
везаних за реализацију уговора овлашћено је да приликом записничке примопредаје
предмета уговора прими средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у
гарантном року сачињено у складу са одредбама уговора.
Лице задужено за праћење реализације уговора дужно је да води евиденцију
о износу утрошених средстава за неспецифицирана добра и услуге и при истеку уговора
приложи извештај уз плаћање последње фактуре по уговору.
8.Безбедносна провера
Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у року од 3 дана од дана
закључења уговора, ради безбедносне провере, а у складу са захтевима Министарства
унутрашњих послова, достави попуњен упитник са идентификационим подацима лица која
ће пружати предметну услугу као и податке о возилима која ће користити.
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Taбела 4: Радни сати
Ред.
бр.
1
1.
2.

ОПИС

Јединица
мере
3

Количина

Јединична
Цена без ПДВ-а
5

Јединична
Цена са ПДВ-а
6

2
4
Радни сати ванредног ангажовања
Радни час
60
на сервисирању или интервенцији
Напомена: Наручилац није у могућности да процени потребу за набавком и уградњом свих добара и
услуга већ је извршио процену потенцијалног износа опредељеног за ову намену. Износ сабрати са
ценом радног часа

Цена без ПДВ-а
(4×5)
7

Цена са ПДВ-ом
(4×6)
8

100.000,00

УКУПНA ЦЕНА без ПДВ-а:
УКУПНA ЦЕНА са ПДВ-ом:
НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да приликом закључена Уговора достави Ценовник резервних делова.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

УкупноТабела 1:
Укупно Табела 2:
Укупно Табела 3:
Укупно Табела 4:
УКУПНО ТАБEЛА 1 + 2 + 3 + 4
(без ПДВ-а):
УКУПНО ТАБEЛА 1 + 2 + 3 + 4
(са ПДВ-ом):
Потпис овлашћеног лица
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ЦЕНОВНИК
Члан 7.
Давалац услуге је приликом закључења уговора достави Ценовник
резервних делова.
НЕСПЕЦИФИЦИРАНЕ УСЛУГЕ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
Члан 8.
Уколико се током реализације уговора јави потреба за услугом или
резервним делом који нису специфицирани у Ценовнику резервних делова,
репроматеријала и компоненти, Давалац услуге може пружити услугу, односно уградити
резервни део, репроматеријал или компонету по предходно прибављеној писменој
сагласности Наручиоца.
КВАЛИТЕТ
Члан 9.
Давалац услуге је дужан да предметну услугу врши у свему према важећим
нормативима и стандардима који важе за ову врсту посла, као и да употреби квалитетан
материјал, а све у смислу прописаних техничких захтева наручиоца.
НАЧИН, МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 10.
Давалац услуге је дужан да предметну услугу врши у свему према
потребама и захтевима Наручиоца, као и да обезбеди континуитет стручних кадрова до
истека рока важности уговора.
Место вршења услуга су објекти републичких органа у Београду на
следећим адресама: Булевар краља Александра 15, Влајковићева 3, Добрињска бр.11,
Бирчанинова 6, Ресавска 42 и Кнеза Милоша 20.
Превентивно одржавање система вршиће се једном месечно, вана радног
времена или викендима и празницима.
Давалац услуге је дужан да отклони квар у року од 2 часа од усменог или
посменог позива овлашћеног лица наручиоца.
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Члан 11.
Давалац услуге и Наручилац ће записнички констатовати извршење
предметне услуге.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму
извршених услуга, Давалац услуге мора исте отклонити у року од 3 дана од дана
сачињавања Записника о рекламацији.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршење уговорних обавеза
је Алекса Урошевић, контакт тел. моб. 063/3730 14.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза
везаних за реализацију уговора овлашћено је да приликом записничке примопредаје
предмета уговора прими средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у
гарантном року сачињено у складу са одредбама уговора.
Лице задужено за праћење реализације Уговора дужно је да води
евиденцију о износу утрошених средстава за неспецифицирана добра и услуге и при истеку
уговора приложи извештај уз плаћање последње фактуре по уговору.
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