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Број:393/2 

Датум:15.12.2016. 

 

 

 Питање: 

 Поштовани, 

  

Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, ЈН бр 393/2016-1 

  

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, молимо Вас да појасните 

конкурсну документацију везану за ЈН бр 393/2016-1, ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА 

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА-РАЧУНАРСКИ СЕРВЕР. 

  

У члану 5 модела Уговора Наручилац наводи: 

  

“Члан 5. 

 

Добављач опреме се обавезује да ће одржавати наведена добра и након гарантног рока 

и обезбедити сервис и резервне делове од произвођача, у складу са Понудом.” 

  

Молимо вас да прецизирате трајање одржавања у вангарантном року као и скуп 

резервних делова. 
  

Молимо вас да, у складу са чланом 20. Став 6. Закона о јавним набавкама, потврдите 

пријем овог е-маил 

 

Одговор: 

 

С обзиром да Наручилац захтева гаранцију у трајању од 3 године, брише се члан 5. 

Модела уговора. 

 

У прилогу достављамо пречишћени текст Модела уговора 

 

 

 

Комисија за ЈН 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РЕЧУНАРСКИ СЕРВЕР 

Закључен између: 
Наручиоца : Институт за низијско шумарство и животну средину, са седиштем у Новом 

Саду, улица: Антона Чехова 13д, ПИБ:104706702,  Матични број: 08865248, кога 

заступа Проф др Саша Орловић  

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

 

................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: Понуђач), 

 

Основ уговора: 

ЈН Број:................................................... 

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

 

Предмет Уговора 

 

Члан 1. 

 

Предмет Уговора је испорука Рачунарског сервера  (у даљем тексту: добра) који је  

предмет јавне набавке Наручиоца. 

Врста, количина и цена добара утврђене су према позиву Наручиоца бр. 

393/2016-1 од 09.децембра 2016. године и прихваћеној Понуди Добављача број ----------

---- од -----------------------. године, у спроведеном поступку, а исказане су у 

спецификацији. 

Понуда са спецификацијом из става 2. овог члана чини саставни део овог 

уговора. 

Члан 2. 

 

Уговорне стране су сагласне да испорука добара из члана 1 овог уговора се мора 

завршити најкасније у року од 60 дана од дана потписивања овог уговора. 

Добављач се обавезује да испоруку добара изврши на адресу Наручиоца. 

 

Цена 

 

Члан 3. 

 

Уговорне стране прихватају цену коју је Добављач дао у Понуди. 



Уговорне стране су сагласне да цена (без ПДВ) на дан закључења овог уговора 

износи укупно: -------------------------, (словима:---------------------------------------------------), 

односно --------------------------------(са ПДВ-ом), (словима:----------------------------------------

-------) 

Уговорне стране су сагласне да ће цена из прихваћене понуде бити фиксна 

током извршења Уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога. 

 

 

Утврђивање квалитета и количине 

 

Члан 4. 

 

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом испоруке 

представник Наручиоца ће вршити уз присуство представника Добављача, уз 

састављање записника о примопредаји. 

За испоручена добра из члана 1 овог уговора Добављач даје гаранцију у трајању 

од -------------- месеци. 

 

Члан 5. 

 

Уколико Добављач не испоручи добра у уговореном року, Наручилац може 

раскинути овај уговор. 

 

Плаћање 

 

Члан 6. 

 

Наручилац се обавезује да Добављачу изврши авансну уплату износа из члана 3 

овог уговора, одмах након потписивања овог уговора а на основу достављеног 

предрачуна од стране Добављача.  

 

                                                              Члан 7. 

 

Добављач је дужан да приликом закључења овог уговора, Наручиоцу достави 

средство финансијског обезбеђења о за повраћај авансног плаћања у виду регистроване 

бланко соло меница са меничним овлашћењем, са назначеним целокупним износом 

аванса са урачунатим порезом на додату вредност, као и доказе о регистрацији меница 

и овереним картоном депонованих потписа. 

Средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања мора да важи 

најмање до правдања аванса, односно до извршења свих обавеза предвиђених 

Уговором. 

 

Рок важења уговора 

 

Члан 8. 

 

Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања испоруке 

дефинисаних у члану 1. Уговора. 

 



Завршне одредбе 

 

Члан 9. 

 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису 

дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим 

односима. 

 

Члан 10. 

 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у 

случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом 

Саду. 

 

Члан 11. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака уговорна 

страна задржава по два примерка. 

 

 

 Добављач 

 

 

 Наручилац  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


