
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица
Градска управа
Број: IV-404-356/2019
Број ЈН К 38/19
Дана: 12.08.2019.
С у б о т и ц а
Трг слободе 1

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије»
број 124/2012, број 14/2015 и број 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),

Наручилац врши 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –
ЗА НАБАВКУ - ДОБРА - ДЕЛОВИ ЗА РАЧУНАРЕ

Дана 24.07.2019. године је објављен на Портал јавних набавки и интернент страници наручиоца
конкурсна документација у  отвореном поступку јавне набавке  за набавку добра – Делови за рачунаре,
број ЈН К 38/19,  у којој Наручиоц  врши измену на следећи начин:

I.
У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈН  К  38/19 у II СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА  –

ДЕЛОВИ ЗА РАЧУНАРЕ на страни 4/45 у Партији 2

Брише се тачка 1. спецификације

Red. 
Broj

Opis proizvoda Jed. Mera Okvirna
Količina

1 Komplet za prvu pomoć TIP B, Galenika SRPS Z.B2.001 ili 
odgovarajuće

komada 2

И мењају се тачке 28. и 29. спецификације и сада гласе

28 Punjac AKU baterija, 6 I 12V ; 7Ah; standardne baterije komada 1
29 UPS za rack orman; minimalna izlazna snaga 250W (2 switcha мах.), 

minimalni napon  220V; ulazni priključak  1 X 220V; izlazni priključak 
2 X 220V; UPS uređaj mora posedovati mogućnost montaže u šasiju 
rack ormana.

komada 

           И код Напомене мења се став 1. и сада гласи:

За делове под редним бројем 8 до 12, 19, 20 и  од 24 до 28 минимална гаранција је 2 године.

Нови образац II СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА – ДЕЛОВИ ЗА РАЧУНАРЕ сада гласи
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II  СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА – ДЕЛОВИ ЗА РАЧУНАРЕ

Предмет: Спецификација делова за рачунаре за потребе Градске управе Суботица

Партија 1

Specifikacija Model Part OPIS
Okvirna
Količina

  Number   

MEMORIJA ZA
SERVER

Memorija za rack
server Server Dell
Poweredge R440  

AA138422

Dell Memory Upgrade
Certified Memory Module  -

16GB - 2RX8 DDR4
RDIMM 2666MHz

 10

С обзиром да је сервер Server Dell Poweredge R440  под гаранцијом, меморија мора бити иста 
(оригинална)

Напомена:

Минимална гаранција 3 године.

Партија 2

Red. 
Broj

Opis proizvoda Jed. 
Mera

Okvirna
Količina

1 UTP kabl 0,5 m komada 100
2 UTP kabl 1 m komada 100
3  LAN Tester, mernje duzina kabala, trazenje kabla sa jednom 

stranom poznatom,
komada 2

4 AT-SPLX modul za optiku komada 4
5 Rack orman 1000x800x 2100+ Samostojeci na tockovima komada 1
6 USB flash 256 GB USB 3.1 Windows sertified komada 7
7 USB flash 32 GB Windows sertified komada 10
8 Procesor Intel LGA1151 i9-9900K, 3.6GHz BOX ili 

odgovarajuće
komada 2

9 Matična ploča for procesor 8th gen, 4 mem slota USB 3.1 Z3790 
čipset

komada 2

10 Memorija 32(2x16) GB 3000 MHz DDR4 CL-15 komada 2
11 Memorija 8 GB DDR4 3200MHz komada 8
12 Napajanje 600W, Efektivna snaga 85%, Efikasnost 80 PLUS 

BRONZE
komada 10

13 Vezice 100 kom  3,6x200 mm komada 5
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14 Vezice 100 kom 8x380 mm komada 3
15 USB Produžni kabl 1,8 m komada 10
16 Konektor RJ-45 kat.  PAK 50kom komada 3
17 Mrežni UTP kabl  305m kruti komada 1
18 Mrežni UTP kabl  305m meki komada 1
19 Zvučnici za kompjuter - 2.0 komada 15
20 Lemilica vakum pištolj komada 1
21 Podloga za miša komada 30
22 Miš wireless RF, Laser, 8+ tastera, 1000dpi ili bolje komada 5
23 Slusalice, jack 3.5mm komada 10
24 Zvučnici za kompjuter - 1.1 Bluetooth baterija 1200+ Litium, 

prikljucak za slusalice jack
komada 3

25 Eksterni HDD 2 TB USB 3.0 komada 2
26  HDD 4 TB, SATA 3 komada 2
27 Punjac AKU baterija, 6 I 12V ; 7Ah; standardne baterije komada 1
28 UPS za rack orman; minimalna izlazna snaga 250W (2 switcha 

мах.), minimalni napon  220V; ulazni priključak  1 X 220V; 
izlazni priključak  2 X 220V; UPS uređaj mora posedovati 
mogućnost montaže u šasiju rack ormana.

komada 5

29 USB HUB min 3x USB + 1x LAN komada 5
30 Pasta za procesore 10 g komada 10
31 Tinol pasta za lemljenje komada 1
32 HDMI kabl 3 m komada 2
33 HDMI kabl 10 m komada 2
34 Adapter konvertor AV HDMI na VGA komada 1
35 Procesor AMD Ryzen Theadripper 2970WX 24 cores 3.0GHz 

(4.2GHz) Box sa odgovarajućim hladnjakom ili odgovarajuće
komada 2

36 Matična ploča AMD TR4 ASUS ROG STRIX X399-E ili 
odgovarajuće

komada 2

Напомена:

За делове под редним бројем 8 до 12, 19, 20 и  од 24 до 28 минимална гаранција је 2 године.

Неопходно је да Понуђач достави техничку спецификацију за сву понуђену опрему за коју се 
тражи гаранција.

Сва техничка документација (опис производа, датасхеет-ови и сл.) могу бити достављене на 
енглеском језику.

Достављена  техничка  документација  мора  недвосмислено  показивати  да  понуђена  добра  у
потпуности одговарају свим минималним техничким захтевима.
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II.

У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈН  К  38/19 у (ОБРАЗАЦ  1Б)  ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ  на страни 19/45 у Партији 2

Мења се гарантни рок и сада гласи

Гарантни рок за
рачунарске делов под

редним бројем 8 до 12,
19, 20 и од 24 до 28:

____________ године од дана пријема делова за рачунаре -
меморије (минимум 2 године) 

Нова  ОБРАЗЦА 1Б – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за партију 2 сада гласи понуђачи су дужни да га
приликом подношења понуде доставе
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(ОБРАЗАЦ 1Б)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Саставни део обрасца понуде чини спецификација добара

Понуда бр ________________ од ___________ за јавну набавку добара – 

Делови за рачунаре — Рачунарски делови, ЈН К 38/19 – Партија 2

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е-маил):

Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице  овлашћено  за  потписивање
Оквирног споразума
Понуђач је уписан у регистар понуђача
(заокружити одговарајуће)

     ДА                       НЕ

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  набавке
који ће извршити подизвођач:
Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:
Подизвођач  је  уписан  у  регистар
понуђача (заокружити одговарајуће)

         ДА                      НЕ

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  набавке
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:
Подизвођач  је  уписан  у  регистар
понуђача (заокружити одговарајуће)

         ДА                      НЕ

Напомена: 
Табелу  „Подаци  о  подизвођачу“  попуњавају  само  они  понуђачи  који  подносе   понуду  са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Учесник у заједничкојпонуди је уписан
у  регистар  понуђача  (заокружити
одговарајуће)

         ДА                      НЕ

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Учесник у заједничкојпонуди је уписан
у  регистар  понуђача  (заокружити
одговарајуће)

         ДА                      НЕ

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Учесник у заједничкојпонуди је уписан
у  регистар  понуђача  (заокружити
одговарајуће)

         ДА                      НЕ

Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ДОБРА – РАЧУНАРСКИ ДЕЛОВИ – ПАРТИЈА 2

Укупна цена без ПДВ-а: 

Укупна цена са ПДВ-ом:

Услови  плаћања:
Плаћање ће се вршити сукцесивно, по испоруци добара на основу

наруџбенице Наручиоца, у року до 45 дана од дана пријема
исправне фактуре од стране Наручиоца.

Рок важења понуде:
                 дана  (не краће од 30 дана)

Стопа ПДВ: ____%

Рок испоруке добра: У року до 10 дана од дана достављања наруџбенице.

Место испоруке: Град Суботица, Градска управа, Трг слободе 1

Гарантни рок за
рачунарске делов под

редним бројем 8 до 12,
19, 20 и од 24 до 28:

____________ године од дана пријема делова за рачунаре -
меморије (минимум 2 године) 

Гарантни рок за остале
делове:

 
Минимум гарантни рок који даје произвођач

Напомена:
- Понуду сачинити према спецификацији добара који су предмет јавне набавке,  
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца,
- Понуда са варијантама није дозвољена,
-    Цена је фиксна и не може се може мењати до коначне реализације оквирног споразума,
-    Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача,
-   Неопходно је да Понуђач достави Техничку спецификацију за сву понуђену опрему за коју се
тражи гаранција
-   Сва техниичка документација (опис производа,  datasheet-ovi и сл.) могу бити достављени на
енглеском језику.
-   Достављена техничка документација мора недвосмислено показивати да понуђена добра у
потпуности одговарају свим минималним техничким захтевима.

Датум и место
Потпис овлашћеног лица

понуђача
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III.
У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈН  К  38/19 у (ОБРАЗАЦ  2Б)  ОБРАЗАЦ

СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ на страни 21/45 за Партију
2

Брише се тачка 1. обрасца структуре цена

Red. 
Broj

Opis proizvoda Jed. 
Mera

Okvirna
Količina

1 Komplet za prvu pomoć TIP B, Galenika SRPS Z.B2.001 ili 
odgovarajuće

komada 2

И мењају се тачке 28. и 29. обрасца структуре цена и сада гласе

28 Punjac AKU baterija, 6 I 12V ; 7Ah; standardne baterije komad
a 

1

29 UPS za rack orman; minimalna izlazna snaga 250W (2 switcha 
мах.), minimalni napon  220V; ulazni priključak  1 X 220V; 
izlazni priključak  2 X 220V; UPS uređaj mora posedovati 
mogućnost montaže u šasiju rack ormana.

komad
a 

5

(ОБРАЗАЦ 2Б) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
САДА ГЛАСИ:

(Напомена: Понуђачи су у обавези да приликом подношења понуде доставе измењени, 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  (ОБРАЗАЦ 2Б)
, који се налази у наставку):
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(ОБРАЗАЦ  2Б)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – ПАРТИЈА 2

Р.
бр.

 Предмет ЈН Јединиц
а мере

Окви
рна

коли
чина

Јединична
цена без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена  без
ПДВ-а 

Укупна цена са
ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5)
1. UTP kabl 0,5 m komada 100

2. UTP kabl 1 m komada 100

3.  LAN Tester, mernje duzina kabala, 
trazenje kabla sa jednom stranom 
poznatom,

komada 2

4. AT-SPLX modul za optiku komada 4

5. Rack orman 1000x800x 2100+ 
Samostojeci na tockovima

komada 1

6. USB flash 256 GB USB 3.1 
Windows sertified

komada 7

7. USB flash 32 GB Windows sertified komada 10

8. Procesor Intel LGA1151 i9-9900K, 
3.6GHz BOX ili odgovarajuće
_____________________________
_____

komada 2

9. Matična ploča for procesor 8th gen, 
4 mem slota USB 3.1 Z3790 čipset

komada 2
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10. Memorija 32(2x16) GB 3000 MHz 
DDR4 CL-15

komada 2

11. Memorija 8 GB DDR4 3200MHz komada 8

12. Napajanje 600W, Efektivna snaga 
85%, Efikasnost 80 PLUS BRONZE

komada 10

13. Vezice 100 kom  3,6x200 mm komada 5

14. Vezice 100 kom 8x380 mm komada 3

15. USB Produžni kabl 1,8 m komada 10

16. Konektor RJ-45 kat.  PAK 50kom komada 3

17. Mrežni UTP kabl  305m kruti komada 1

18. Mrežni UTP kabl  305m meki komada 1

19. Zvučnici za kompjuter - 2.0 komada 15

20. Lemilica vakum pištolj komada 1

21. Podloga za miša komada 30
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22. Miš wireless RF, Laser, 8+ tastera, 
1000dpi ili bolje

komada 5

23. Slusalice, jack 3.5mm komada 10

24. Zvučnici za kompjuter - 1.1 
Bluetooth baterija 1200+ Litium, 
prikljucak za slusalice jack

komada 3

25. Eksterni HDD 2 TB USB 3.0 komada 2

26.  HDD 4 TB, SATA 3 komada 2

27. Punjac AKU baterija, 6 I 12V ; 7Ah; 
standardne baterije 

komada 1

28. UPS za rack orman; minimalna 
izlazna snaga 250W (2 switcha 
мах.), minimalni napon  220V; 
ulazni priključak  1 X 220V; izlazni 
priključak  2 X 220V; UPS uređaj 
mora posedovati mogućnost montaže
u šasiju rack ormana.

komada 5

29. USB HUB min 3x USB + 1x LAN komada 5

30. Pasta za procesore 10 g komada 10

31. Tinol pasta za lemljenje komada 1

32. HDMI kabl 3 m komada 2
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33. HDMI kabl 10 m komada 2

34. Adapter konvertor AV HDMI na 
VGA 

komada 1

35. Procesor AMD Ryzen Theadripper 
2970WX 24 cores 3.0GHz (4.2GHz) 
Box sa odgovarajućim hladnjakom 
ili odgovarajuće _______________
_____________________________

komada 2

36. Matična ploča AMD TR4 ASUS 
ROG STRIX X399-E ili 
odgovarajuće___________________
_____________________________

komada 2

                                                                                                                                        УКУПНО:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колону 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну

цену без ПДВ-а (наведену у колони  4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну
цену предмета набавке без ПДВ-а.

 у колону  7.  уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На
крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум: Потпис понуђача
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IV.

У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈН  К  38/19 у МОДЕЛУ  ОКВИРНОГ
СПОРАЗУМА ЗА ПАРТИЈУ 2 на страни 34/45 

Мења се члан 7. и сада гласи

„Члан 7.
Гарантни рок предмета уговора од дана пријема од стране наручиоца износи:

 - За делове под ставкама 8 до 12, 19, 20 и од 24 до 28  ____ године.
 - За све остале делове - понуђач је дужан да се држи гарантних услова произвођача.. 

Нови  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА ПАРТИЈУ 2

 сада гласи понуђачи су дужни да га приликом подношења понуде доставе
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                                                                      МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА ПАРТИЈУ 2

VII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ДОБРА
ДЕЛОВИ ЗА РАЧУНАРЕ – РАЧУНАРСКИ ДЕЛОВИ

 ЈН К 38/19 – ПАРТИЈА 2

Закључен између:

1. Град  Суботица,  Градска управа,  Суботица,  Трг  слободе  1, ПИБ  100444843,
матични број 08070695, као наручиоца добра (у даљем тексту: Наручилац) коју
заступа Начелник Градске управе, Марија Ушумовић Давчик, мастер правник, с
једне стране и

2. ____________________________  из  ______________________,  улица
________________________,   ПИБ  _______________,  матични  број
____________________,  број  рачуна  _________________________,  у  банци
____________________________________ као  Добављача  (у  даљем  тексту:
Добављач), кога заступа  ______________________, директор, са друге стране, по
следећим условима:

____________________________________  _______________________________________
____________________________________  _______________________________________
____________________________________    ______________________________________
___________________________________
______________________________________
       (остали понуђачи из групе понуђача) (назив подизвођача)

Споразумне стране констатују:
-   да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник

Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу позива за подношење понуда
за набавку добра – делови за рачунаре – Рачунарски делови – Партија 2, спровео поступак јавне
набавке   број ЈН К  38/19,  са циљем закључивања оквирног споразума са једнм понуђачем на
период од једне године,

- да је Добављач доставио понуду број _________ од __.__. 2019. године, која
је код Наручиоца заведена под бројем ****** дана ******;

- да понуда Добављача у потпуности одговара техничкој  спецификацији из
конкурсне документације, прихватљива је и одговарајућа;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео
Одлуку о  закључивању оквирног споразума за предметна добра под бројем *******
од дана **.**.2019. године;

- овај оквирни споразум не представља обавезу наручиоца да закључи уговор
о јавној набавци;

- обавезе  настају  издавањем  наруџбеница  на  основу  овог  оквирног
споразума;

- да се наруџбеница се издаје под условима из овог Оквирног споразума и
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             -        уколико је поднета заједничка понуда навешће се споразум, протокол, уговор или
др.  правни акт којим је прецизирана одговорност сваког Добављача посебно, број _________. 

Члан 1.
Предмет овог  оквирног споразума је  набавка добра  –  делови за  рачунаре – Рачунарски

делови – Партија 2, у свему према спецификацији наручиоца и Понуди Добављача број ________
од ___.___.2019. године, која је код Наручиоца заведена под бројем ******** дана **.**.2019.
године,који се налазе у прилогу овог Оквирног споразума и чине његов саставни део.

Количине у спецификацији су оквирне за све време важења оквирног споразума и у време
спровођења споразума могу да се мењају. Наручилац ће добра – делове за рачунаре – Рачунарски
делови користити према стварним потребама.

                                                            Члан 2.
Укупна процењена вредност за ову јавну набавку износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а

(словима:  милион динара)  а  1.200.000,00 динара са ПДВ-ом (словима:  милиондвестохињада
динара).

Коначна вредност зависиће од стварних потреба предметних добара и не  може прећи
процењену вредност за ову јавну набавку, одређену у Плану јавних набавки Наручиоца за 2019.
годину.

Споразумне стране сагласно изјављују да је јединична цена добара које су предмет овог
Оквирног  споразума  фиксне  и  не  подлежу  ревизији  до  коначне  реализације  овог  Оквирног
споразума.

Наручилац задржава право да не реализује вредност из става. Овог члана, у потпуности,
уколико за то не буде постојала потреба код Наручиоца.

Реализација уговорене вредности ће се у 2019. години вршити до износа расположивих
средстава у Финансијском плану и Плану набавкиза 2019. годину. Обавезе које доспевају у 2020.
години биће релизоване до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској
години.

Члан 3.
Плаћање  уговореног  износа  из  члана  2.  овог  Оквирног  споразума  ће  се  вршити,

сукцесивно,  по извршеним испорукама на основу издатих наруџбеница Наручиоца,  на рачун
Добављача број ________________________________________ код ___________________ банке,
у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправних фактура од стране Наручиоца.

Добављач испоставља рачун са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ
100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46,  Народна банка, Управа за трезор.

Регистрација фактура мора да гласи на Градска управа Суботица – 09693.
Наручилац врши исплату са апропијације у Буџету Града: Раздео IV, Глава 02 Функција

130 – економска класификација 426912 Резервни делови за рачунаре

Члан 4.
Добављач  се  обавезује  да  добра  из  члана  2.  овог  Оквирног  споразума  испоручи  по

издатим наруџбеницама Наручиоца, сукцесивно, на основу овог оквирног споразума, у складу са
потребама Наручиоца, у погледу врсте и количине добара, до утрошка средстава из члана 2. овог
Оквирног споразума, а најдуже у трајању од 12 месеци од дана закључења оквирног споразума.
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Члан 5.
Добављач се  обавезује  да  добра  из  члана  1.  овог  Споразума  испоручи Наручиоца  на

основу наруџбенице Нручиоца у року до 10 дана од момента пријема наруџбенице.

                 Члан 6.
Добављач  се  обавезује  да  добра  из  члана  1.  овог  Споразума  испоручи  на  основу

наруџбенице.
Добављач  испоручује  добра  без  транспортних  трошкова  на  адресу  Наручиоца  Трг

слободе 1, Суботица.

Члан 7.
Гарантни рок предмета уговора од дана пријема од стране наручиоца износи:

 - За делове под ставкама 8 до 12, 19, 20 и од 24 до 28   ____ године.
 - За све остале делове - понуђач је дужан да се држи гарантних услова произвођача.. 

Члан 8.
Добављач гарантује да добра која испоручује, а које су предмет набавке,  одговарају у

свему у погледу тражене функционалности и да су нова. 
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом испоруке овлашћено

лице Наручиоца ће вршити уз присуство представника Добављача, при чему  ће сачинити и
потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему.

Видљиви недостаци у квалитету и очигледне грешке, контатоваће се у записник  из става
2. овог члана, чиме се сматра да је Добављач обавештен.

О скривеним недостацима, Наручилац обавештава Добављача, њакасније у року д 8 дана
од дана његовог откривања.

Наручилац, у случају кад обавести Добављача о недостацима, има право да захтева од
Добављача  да  отклони  недостатке  или  да  му  преда  друго  добро  без  недостатака,  што  је
Добављач дужан да уради у року од 7 дана, од дана од дана пријема обавештења.

У случају неисправности, као и у случају  лошег квалитета и неблаговремене испоруке,
Наручилац  задржава  право  да  једнострано  раскине  Споразум без  отказног  рока  и  реализује
средство обезбеђења.

Члан 9.

Добављач је  дужан да без  одлагања,  а  најкасније  у року од 5 дана,  од дана настанка
промене, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из
поступка јавненабавке, која наступа током важења Оквирног споразума и да је документује на
прописан начин.

Споразумне стране су обавезне да једну другу без одлагања обавесте о свим променама
које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума.
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Члан 10.
Овај Оквирни споразум може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна,

закључењем Анекса уз овај Оквирни споразум, у свему у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/12, бр. 14/2015 и 68/15).

Измена и допуна Оквирног споразума не односи се на јединичне цену, које морају бити 
фиксна током важења Оквирног споразума.

Члан 11.
Наручилац  може  повећати  обим  предмета  оквирног  споразума  о  јавној  набавци  без

спровођења поступка јавне  набавке до 5% од укупне вредности првобитно закљученог оквирног
споразума, у складу са чланом 115. ЗЈН 

Члан 12.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона

који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.
Споразумне стране евентуална спорна питања настала у току реализације овог Оквирног 

споразума ће решавати мирним путем – споразумно.

У случају немогућности споразумног решавања спорних питања уговара се надлежност 
Привредног суда у Суботици.

Члан 14.
Оквирни споразум је  сачињен у  7 (седам) истоветних примерака,  од којих Наручилац

задржава 6 (шест) примерака, а Добављач добија један примерак.
Оквирни споразум је  прочитан,  протумачен и  у  знак сагласности  потписан  од стране

уговарача.

ДОБАВЉАЧ ЗА НАРУЧИОЦА
Начелник Градске управе

     Града Суботице

, директор Марија Ушумовић Давчик,
мастер правник

Модел оквирног споразума мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица и оверен
печатом Понуђача, чиме потврђује да прихвата елементе модела оквирног споразума. 
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у  оквирни
споразум морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
* - Попуњава Наручиоц

18/19



V.

                     У осталом конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за ЈН
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	Неопходно је да Понуђач достави техничку спецификацију за сву понуђену опрему за коју се тражи гаранција.
	Сва техничка документација (опис производа, датасхеет-ови и сл.) могу бити достављене на енглеском језику.

