ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет
наручиоца:

www.uzzpro.gov.rs

страница

Органи државне управе

Врста наручиоца:
Врста
поступка
набавке:

јавне

Поступак јавне набавке мале вредности број 102/2020

Добра
Опис предмета набавке, Набавка комуникационе опреме.
назив и ознака из општег Назив и ознака из општег речника:
речника набавке:
комуникациона опрема
Врста предмета:

32570000-9

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 и
91/2019), врши се измена конкурсне документације која се
односи на рок испоруке добара.

Измена
конкурсне
документације:

Лице за контакт:

Мења се страна 4 од 40 и страна 36 од 40 конкурсне
документације.
Измењене стране конкурсне документације налазе се у прилогу.
У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.
Потребно је да понуђачи понуду поднесу у складу измењеним
странама конкурсне документације.
Рок за подношење понуда неће се продужити из разлога што
наведенa измена не утиче на рок за припремање понуда.
Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 4 од 40

III
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1. Квалитет
Добра која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати
важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве прописане конкурсном документацијом.
2. Рок испоруке добара
Понуђач је дужан да изврши испоруку комуникационе опреме у року који не
може бити дужи од 30 дана од дана усменог или писменог захтева наручиоца.
3. Начин и место испоруке добара
Испорука добара извршиће се у Управи за заједничке послове републичких
органа, Немањина 22-24.
4. Гаранција
Гарантни рок за испоручену комуникациону опрему мора да износи
минимално годину дана.

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање добара. У
случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара,
понуђач је дужан да у року од два дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији,
испоручено добро замени новим, односно испоручи захтевану количину добара, у
противном наручилац задржава право да раскине уговор.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, МН 102/2020

Страна 36 од 40

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

Члан 8.
Добра која су предмет овог уговора морају у погледу квалитета задовољавати
важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве прописане конкурсном документацијом.
РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Члан 9.
Понуђач је дужан да изврши испоруку комуникационе опреме у року који не
може бити дужи од 30 дана од дана усменог или писменог захтева Наручиоца.
НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Члан 10.
Испорука добара извршиће се у Управи за заједничке послове републичких
органа, Немањина 22-24.
ГАРАНЦИЈА

Члан 11.
Гарантни рок за испоручену комуникациону опрему мора да износи годину
дана.
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Члан 12.
Наручилац и Продавац ће записнички констатовати преузимање
добара. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених
добара, понуђач је дужан у року од 48 сати замени добро на коме је утврђен недостатак.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних
обавеза је Милован Жагрић – начелник Одељења за системску и техничку подршку,
телефон: 064/8167-043.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних
обавеза поред послова 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.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, МН 102/2020

