СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК
Светог Саве 66, 32000 Чачак, ПИБ: 101892627, матични број: 07181817, текући рачун: 840-46661-19, 840-46667-98,
тел/факс: 032/222-302, 032/320-868, www.studentskicentarcacak.co.rs, tehnicki.sekretarsc@open.telekom.rs

На основу чл. 63 ст. 1 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12,14/15 и
68/15) Студентски центар Чачак,Чачак,Светог саве 66 (у даљем тексту: Наручилац) дана
24.11.2016.год. oбјављује

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у поступку јавне набавке ЈН/Д/1.1.11-16/2016
I Мења се конкурсна документација и то:
Комисија је приликом куцања у заглављу направила грешку, па исту исправља од 41-49 стране.
II Ова измена чини саставни део конкурсне документације.
III Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Рок за подношење понуда
је 08.12.2016. године до 12,00 часова.
IV Контакт: javne.nabavkesc@mts.rs, факс 032/222-302, у радно време од 7,00-15,00 ч.
Комисија за јавне набавкe
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Образац 9
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА
ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(навести назив и адресу понуђача)

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да ћу Наручиоцу, на дан
примопредаје опреме, доставити:
- Бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од
стране овлашћеног лица и менично овлашћење за отклањање грешака у гарантном року, у
корист наручиоца у висини од 5 % од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 5(пет)
дана дуже од гарантног рока.
Датум

__________________

Понуђач

м.п.

____________________
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Образац 10
СПИСАК КУПАЦА КОЈИМА ЈЕ ИСПОРУЧИВАНА ОПРЕМА У ПРЕТХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ
(2013. 2014. и 2015.година)

ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а
Редни број

Број уговора,датум
РЕФЕРЕНТНИ
закључења,бр.фактуре
КУПАЦ
2013.г

2014.г

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Потпис овлашћеног лица
Датум:
____. ____. 2016. године

М
_____________________________

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака

______________________________________________
Назив и адреса Инвеститора:
________________________________
Пун назив Понуђача
________________________________
седиште Понуђача
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Образац 11
У складу са чл.77.(„Службени гласник РС” бр. 124/12) издаје се

П О Т В Р Д А НАРУЧИЛАЦА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Овим потврђујемо да је ___________________________________________________ (Назив и седиште
понуђача), реализовао уговоре закључене са_______________________________
______________________(Назив и седиште инвеститора) у претходне 3 годинe (2013, 2014 и 2015.година)
за опрему који су предмет јавне набавке – Студентског центра Чачак
Ред.бр.
Предмет уговoра
Број и датум
Износ ИСПОРУЧЕНЕ
уговора
ОПРЕМЕ








Контакт особа инвеститора________________________________телефон _________________
Потврда се издаје на захтев Понуђача: _______________________________________________
ради учествовања у поступку јавне набавке.
У случају више референтних наручилаца потврду ископирати у довољном броју примерака.

Овлашћено лице инвеститора
___________________________
(Пуно име и презиме и функцијa)
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МОДЕЛ УГОВОРА
Уговорне стране :
1. Студентски центар Чачак из Чачка, ул. Светог Саве број 66, мат.бр: 07181817, шифра
делатности: 5590, ПИБ: 101892627, бр.т.рн: 840-46661-19 код Управе за трезор Чачак, с једне
стране као наручилац (у даљем тексту: Купац), а коју при закључивању овог Уговора заступа
в.д.директора, Драган Јововић
и
2. _____________________________ из _____________________, ул.__________________ бр.___,
мат.бр: _______________, шифра делатности: ___________, ПИБ:__________________, бр.т.рн:
______________________, код ________________________банке с друге стране као понуђач (у
даљем тексту: Продавац), а коју при закључивању овог Уговора заступа директор
____________________ под следећим условима:
Уговорне стране констатују:
- Да је Наручилац на основу члана 32 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012 – у даљем тексту ЗЈН) спровео отворени поступак јавне набавке, јавне набавке
_________________, број набавке Д-1.1.11-16/2016 за потребе Студентског центра Чачак,
ул.Светог Саве бр.66.
- Да је Понуђач дана ________ поднео понуду деловодни број ________ од _______________
године (понуђач уписује свој заводни број и датум), која је заведена код Наручиоца под бројем
___________ од _______________ године (понуђач не попуњава овај податак, која се сматра
саставним делом овог уговора.)
-Да понуда Продавца у потпуности одговара техничким карактеристикама из конкурсне
документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора.
- Да је Наручилац на основу понуде Понуђача број________од_________ и Одлуке о додели
уговора деловодни број _______ од _____________ године (понуђач не попуњава овај податак)
изабрао Понуђача за испоруку добара захтеваних у конкурсној документацији.
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Уговорне стране, поводом јавне набавке добара, коју је Купац спровео у отвореном поступку,
јавна набавка број Д-1.1.11-16/2016, овим Уговором регулишу међусобне односе везано за
предметну набавку.
Члан 2.
Продавац се обавезује да без претходне писмене сагласности купца, детаље везане за овај уговор,
структуре, или било какву другу спецификацију или узорак који су сачињени за или у име купца,
неће откривати другим лицима, осим лицима одређеним од стране купца у одредбама овог
уговора
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 3.
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Предмет овог уговора је набавка добара – машина за прање и машина за сушење веша и
фрижидери (испорука, инсталирање) за потребе Студентског центра Чачак и ближе је одређен
прихваћеном понудом понуђача број_____ од ______ 2016.године, која је дата у прилогу и чини
саставни део овог уговора.
Ради испоруке, инсталирања опреме, , Продавац се обавезује да обезбеди све материјалне и
људске ресурсе и извши све друге обавезе неопходне за потпуну реализацију обавеза прузетих
датом понудом,које су предмет овог уговора и то у складу са позитвним прописима, стандардима
и нормативима за ову врсту посла.
ЦЕНА
Члан 4.
Уговорене стране утврђују да цена предметних добара-опреме, укључујући инсталирање опреме
код Наручиоца износи:________________ динара без ПДВ-а, односно ___________динара са
ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде продавца број_____ од
______ 2016.године.
Уговорена цена опреме је фиксна по јединици мере и неможе се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена.
Осим врдности опреме и услуга неопходних за извршење уговора,ценом предмета набавке
обухваћени су и трошкови организације места инсталације опреме,обуке радник,осигурања и
безбедности,као и сви остали зависни трошкови продавца,неопходни за извршење уговорених
обавеза.
Цена предметних добара дефинисана понудом из става 1. овог члана подразумева паритет ФЦЦО
магацин КУПЦА.
НАЧИН И РОКОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Уговорене стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши:
-максимални аванс до 50%,по закључењу уговора,а остатак по испоруци опреме у року од 45
дана од датума пријема фактуре, потписане и обострано заведене,а сачињене на основу
обострано оверене отпремнице, оверених гарантних листова за сваку појединачну ставку и
записника о примопредаји опреме
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним могућностима
буџета Републике Србије,односно сопствених прихода установе
Отпремница и фактура морају гласити на "Студентски центар Чачак" и морају да садрже
деловодни број Уговора о купопродаји под којим је заведен у Студентском Центру Чачак, тачан
назив добра који је захтеван у Техничкој спецификацији, јединичне цене и рок плаћања.
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У случају да ПРОДАВАЦ не испоштује услове, сагласан је да надокнади КУПЦУ сву
претрпљену штету која услед тога настане.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 6.
Рок за испоруку добара је 5 дана од дана обостраног потписивања Уговора.
Под роком испуњења уговорне обавезе сматра се дан испоруке и инсталације уговорене опреме,
оверених гарантних листова за сваку позицију, обострано оверених отпремница и сачињеног и
обострано потписаног Записника о примопредаји добара, опреме и извршене обуке.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Продавац се обавезује да добра испоручи према саставу, карактеристикама и роковима који су
одређени у понуди, Техничкој спецификацији из члана 3. овог уговора.
Члан 7.
Рок за испоруку опреме се продужава на захтев Продавца у случају прекида испоруке дуже од 2
(два) дана,који није изазван кривицом Продавца у случају елементарних непогода и дејства више
силе.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
Члан 8.
Уколико се на добрима која су предмет овог Уговора установи било какав недостатак или је
добро лошег квалитета, односно одступа од прихваћених стандарда, КУПАЦ ће доставити
писмену рекламацију ПРОДАВЦУ , који је дужан да изврши неопходну замену истог дана по
сачињавању Записника о рекламацији.
У случају да је ПРОДАВАЦ знао или морао знати за недостатке, КУПАЦ има право да се на те
недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно да
благовремено обавести ПРОДАВЦА о уоченом недостатку.
Добра морају бити допремљена, упакована у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту
робе, како би се обезбедила од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту,
претовару и у складиштењу.
ПРОДАВАЦ се обавезује да ће оштећену или изгубљену робу током транспорта, или евентуално
погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од наручене, надокнадити
Наручиоцу о свом трошку.
ПРОДАВАЦ се обавезује да ће се у свему придржавати прописа, норматива и стандарда важећих
за робу која је предмет овог уговора.
У случају неисправности КУПАЦ ће робу вратити, што може уједно бити и један од разлога за
једнострани раскид овог Уговора од стране КУПЦА.
ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
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ПРОДАВАЦ је дужан да у моменту закључења овог уговора достави Наручиоцу, као
финансијско обезбеђење за повраћај исплаћеног аванса , једну бланко соло меницу неопозиву,
безусловну, наплативу на први позив, која ће бити са клаузулом „без протеста”и роком доспећа
„по виђењу” са роком важења најмање 30 дана дужим од истека коначног рока за испоруку предметних
добара.

ПРОДАВАЦ је дужан да у моменту закључења овог уговора достави Наручиоцу, као
финансијско обезбеђење за добро извршење посла, једну бланко соло меницу неопозиву,
безусловну, наплативу на први позив, односно без права приговора за добро извршење уговора, у
висини од 10% од уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ-а) што износи укупно
______________ динара
ПРОДАВАЦ је дужан да у моменту примопредаје опреме достави Наручиоцу, као финансијско
обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року, једну бланко соло меницу неопозиву,
безусловну, наплативу на први позив, односно без права приговора за отклањање грешака у
гарантном року, у висини од 5% од уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ-а) што износи
укупно ______________ динара.
заједно са следећим документима:
- прописно сачињено, потписано и
оверено овлашћење КУПЦУ за попуњавање и
подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
- фотокопију Картона депонованих потписа и извод из Регистра привредних друштава - Агенције
за привредне регистре, којима се доказује да је лице које потписује бланко соло меницу и
менично овлашћење, овлашћено за заступање Понуђача и да нема ограничења за исто;
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача);
- фотокопију захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке.
Рок важења менице је 30 дана дужи од дана престанка важења Уговора,односно 5 дана дуже од
гарантног рока, након чега ће бити враћена ПРОДАВЦУ.
Наручилац има право да реализује меницу за отклањање грешака у гарантном року уколико
Продавац на писани захтев Наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака на испорученој
опреми, у року од 3 три дана од дана пријема писаног захтева наручиоца, односно не усклади
квалитет испоручене опреме са захтевима наручиоца из техничких карактеристика предмета
набавке.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
Уколико продавац не испоручи опрему у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу
уговорену казну у висини од 0.5% од укупне уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим
што укупан износ казне не може бити већи од 5% од укупно уговорене вредности опреме.
Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Продавца,умањењем
коначног рачуна.
Право Наручиоца да наплати уговорну казну не искључује његово право да захтева од Продавца
накнаду штете ако му је радњама или пропуштањем продавца штета причињена.
ГАРАНТНИ РОК
47

Студентски центар Чачак, ул. Светог Саве 66
Јавна набавка:ЈНМВ Д-1.1.11-16 /2016
Партија 1 Машина за прање и машина за сушење веша Партија 2 фрижидери

Члан 11.
Гарантни рок за испоручена добра - опрему је минимум 24 (двадесетчетири) месеци и
рачуна се од датума примопредаје.
За време трајања гарантног периода Продавац је дужан да се одазове на сваку пријаву
квара добара – опреме код Наручиоца и то у року од 4 часа од пријема писаног позива –
пријаве квара, исти отклони о свом трошку, укључујући и накнаду штете коју је Наручилац
због тог квара претрпео.
Обезбеђени сервис добара – опреме и резервне делове, Продавац гарантује Наручиоцу
најмање 7 (седам) година по престанку гарантног рока.
Члан 12.
За испоручена добра – опрему Продавац мора да има оверене гарантне листове,
сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за
предметна добра – опрему, у свему у складу са техничким карактеристикама предмета
набавке, и понудом број
од
2016.године.
Уколико Наручилац утврди да предметна добра – опрема не одговарају
стандардима и техничким прописима, исте ће одбити и забранити њихову употребу. У
случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Продавац је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања добара - опреме.
Продавац је одговоран уколико испоручи и инсталира опрему која не одговара
квалитету.
У случају да је због испоруке
неквалитетних добара - опреме
угрожена
безбедност лица и објекта, Наручилац има право да тражи од Продавца замену опреме у
складу са техничким карактеристикама предмета набавке и уговорним одредбама.
Члан 13.
Продавац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за део
уговорних обавеза подизвођача, као да су његове.
Продавац одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са
осталим понуђачима из групе понуђача.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 14.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор:
o уколико Подавац опреме касни са испоруком опреме дуже од 3 календарска дана.
o уколико испоручена опрема не одговара техничким карактеристикама, прописима или
стандардима за ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди Продавца опреме, а
Продавац није поступио по примедбама овлашћеног лица Наручиоца.
o у случају недостатка средстава за његову реализацију.
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Уколико дође до раскида Уговора пре испоруке комплетно уговорених количина добара опреме заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада испорученој количини опреме и
њиховој вредности.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се
другој уговорној страни.
Свака уговорна страна може отказати уговор са отказним роком од 30 дана од дана
достављања писменог обавештења о отказу.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 16.
Прилози и саставни делови овог уговора су:
-Усвојена понуда понуђача бр._________ од _________2016.године
-Техничке карактеристике предмета набавке преузете Понудом бр._________од
________2016.године
-Остала конкурсна документација
Члан 17.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума
не дође, уговара се надлежност суда у Чачку.
Члан 18.
Овај Уговор производи правно дејство од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорне стране и важи до комплетне реализације Уговора.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од чега по 3 (три) за сваку
уговорну страну.
ПРОДАВАЦ:
КУПАЦ:
Понуђач
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК
директор
в.д. директора
______________________
______________________
Драган Јововић

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.
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