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                Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ           

  И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

            Дирекција за националне  

             референтне лабораторије        
           Број: 404-02-227/5/2015-13 

                  ЈН бр.1.1.1/2015-II 

                 23.07.2015. године                

                         Београд                               
 

ПРЕДМЕТ: II Измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број 

                       1.1.1/2015-II 

 

На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

124/2012), врши се следећа измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број 

1.1.1/2015-II: 

На основу „II одговора и појашњења“ конкурсне документације предметне 

јавне набавке, врши се измена рока плаћања за опрему 1. партије и то: 

1.У тачки 10. „Посебних захтева наручиоца у погледу околности од којих зависи 

прихватљивост понуде, подтачка 10.4 : „10.4. Рок испоруке опреме“, постојећа 

формулација се мења у „Предметна добра испоручују се у уговореном року. Максимални 

рок испоруке лабораторијске опреме за 1. партију је 75 дана , а за 2. и 3. партију  45 дана 

од дана закључивања уговора.“ 

2.У складу са претходним, мења се образац VII-1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром 

цене ЗА 1.ПАРТИЈУ- МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ВИШЕКРАТНИХ БОЧИЦА ЗА 

УЗОРКОВАЊЕ МЛЕКА, у тачки „5.Рок испоруке“. 

3.У „Моделу уговора“ мења се одредба члана 15. „Рокови и начин извршења“. 

   

 Кориговани обрасци VII-1 и  “Модел уговора“ дају се у прилогу ове измене и допуне.  

Услед ове измене и допуне продужава се рок за подношење понуда.Нови рок за подношење 

понуда је 03.08.2015.године, до 09 часова.Рок за отварање је 03.08.2015.године, у 10:30 часова.  

 Извршене измене и допуне конкурсне документације, даном њиховог објављивања 

на „Порталу јавних набавки“ и интернет страници Наручиоца, постају саставни део 

конкурсне документације јавне набавке број 1.1.1/2015-II. 

 

                                                                                        Комисија за јавну набавку Наручиоца 
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VII Г -ОБРАСЦИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ –СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ЗА 

ОПРЕМУ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКО ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА МЛЕКА- 

ПОМОЋНИ АПАРАТИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

МЛЕКА -ПО ПАРТИЈАМА 

Образац VII-1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене ЗА 1.ПАРТИЈУ- МАШИНА ЗА ПРАЊЕ 

ВИШЕКРАТНИХ БОЧИЦА ЗА УЗОРКОВАЊЕ МЛЕКА 

На основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници 

наручиоца „Министарства пољопривреде и заштите животне средине-Дирекције за 

националне референтне лабораторије“ и „Порталу службених гласила РС и базе прописа“, 

за учешће у отвореном  поступку јавне набавке опреме за лабораторисјко испитивање 

квалитета млека- помоћни апарати за лабораторију за испитивање квалитета млека, број 

1.1.1/2015-II, у свему према прописаним минималним техничким карактеристикама 

опреме-спецификацији Наручиоца, дајемо понуду како следи: 

Понуда број:  

Датум:  

  

У поступку предметне јавне набавке, подносим понуду за 1.партију : Машина за прање 

вишекратних бочица за узорковање млека  

            А) самостално 

 Б) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе: 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 Ц) са подизвођачем: 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

(заокружити начин на који се подноси понуда) 

1. Овим нудимо тражену опрему:  

Опис произвођач модел/тип и сл. 

1.Машина за прање 

вишекратних бочица за 

узорковање млека 
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2. –ЦЕНА (у РСД): 

ред. 

бр. 
ОПИС 

 

комада 

јединична 

цена у 

рсд, без 

ПДВ-а 

 

јединична 

цена у рсд, 

са ПДВ-ом 

 

укупна цена у 

рсд,без ПДВ-а 

(в x г) 

укупна цена 

у рсд, са 

ПДВ-ом 

(в x д) 

а б в г д ђ е 

1. 

Машина за прање 

вишекратних 

бочица за 

узорковање млека 

1 

        

 

словима: _____________________________________________________________ динара                                    

(вредност без  ПДВ-а) 

словима: _____________________________________________________________ динара   

(вредност са  ПДВ-ом) 

 

3. Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови који терете понуђену 

опрему, рачунајући трошкове пратећих услуга. 

4. РОК ПЛАЋАЊА РАЧУНА:  ______________ дана од дана пријема рачуна. 

 

 5. РОК ИСПОРУКЕ:  ____________ дана од дана потписивања уговора. 

Максимални рок испоруке је 75 дана. Услучају дужег понуђеног рока, понуда је 

неприхватљива 

 

6. РОК  ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ , ПУШАТЊЕ У РАД И ОБУКУ:   ____________ дана од 

дана испоруке. 

Максимални рок за инсталацију, пуштање у рад и обуку не може бити дужи од 10 

радних дана од дана испоруке. У случају дужег понуђеног рока, понуда је 

неприхватљива 

 

7. БРОЈ радно  ангажованих овлашћених СЕРВИСЕРА у Србији:   _________  

сервисера.   

Понуђач мора, за понуђену машину, доказати радно ангажовање најмање 1 (једног) 

овлашћеног сервисера са сертификатом издатим од стране произвођача предметне 

опреме. У супротном, понуда је неприхватљива. 

Минимални рок плаћања је 15 дана од дана доставе рачуна. У случају краћег 

понуђеног рока, понуда ће бити одбијена. 

Максимални рок плаћања је 45 дана. 

У случају понуђеног дужег рока, сматраће се да је понуђен рок од 45 дана. 

 (Напомена: Рачун се наручиоцу доставља након извршене испоруке, инсталације и 

пуштања у рад целокупне количине уговорене опреме)   
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 8. РОК ОДЗИВА за отклањање квара:_______ радна дана од пријема позива. 

Максимални рок одзива за отклањање кварана позив не може бити дужи од 2 

(два) радна дана. У супротном, понуда је неприхватљива. 

 

9. РОК ЗА ПОПРАВКУ: ________ радна дана по добијању позива  

Рок за решавање рекламације не може бити дужи од 3 (три) радна дана. У 

супротном, понуда је неприхватљива. 

 

10. ГАРАНТНИ РОК за испоручену машину на позицији 1.понуде је ____________ 

године / месеци. 

Гаранција не може бити краћа од 2 године (24 месеца). Понуда са краћим 

гарантним роком је неприхватљива 

 

11. ПОСТГАРАНТНИ ПЕРИОД  за испоручену машину на позицији 1.понуде је 

___________ година од истека гарантног рока. 

Постгарантни рок не може бити краћи од 7 година. У супротном, понуда је 

неприхватљива. 

 

12. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ______________ од дана отварања . 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 

 

13. СТРУКТУРА ЦЕНЕ: 

- понуђена цена:_____________________ динара, са пдв-ом 

редни 

број врста трошка 

проценатуално учешће у 

укупној понуђеној цени 

са пдв-ом   

евентуална 

напомена 

1. цена добра   

 

2. 

царина и остали 

трошкови увоза 
  

3. шпедитерске услуге   

4. транспортни трошкови   

5. 
манипулативни 

трошкови 
  

6. трошкови испоруке   

7. 
трошкови инсталација и 

пуштање у рад 
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8. трошкови обуке 
  

 

9. 

трошкови сервисирања у 

гарантном року 
  

10. 

(остало) 

   

11. ПДВ   

 
Укупно: 100% 

 

 

*Упутство за тачку 13.-Структура цене: 

- Понуђач је обавезан да искаже релативно учешће (у процентима - %) сваког 

појединачног трошка у укупној понуђеној цени са пдв-ом.Укупан збир свих трошкова 

исказаних у процентима треба да износи 100 %; 

-На позицији број 10. понуђач може уписати трошак који је садржан у укупној цени 

понуђених добара, а није наведен у табели „структура цене“; 

-За понуђену опрему на коју се обрачунава ПДВ по стопи од 20 %, релативно учешће у 

структури укупне цене понуђеног добра са пдв-ом износи 16,67 %. 

 

 

Место и датум: ____________________                                                 

                                                                   М.П.             ________________________ 

                                                                              Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

1. Понуду попунити, потписати и оверити печатом.  
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VIII  - М О Д Е Л     У Г О В О Р А (за све партије) 
Напомене:   

-Модел уговора се уз понуду подноси за сваку партију на којој понуђач учествује; 

- У случају потписивања уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или више 

подизвођача, у уговору морају бити наведени сви подизвођачи; 

- У случају потписивања уговора са подносиоцима заједничке понуде, у уговору морају 

бити наведени сви учесници заједничке понуде; 

- Понуђачи треба да потпишу и овере својим печатом модел уговора; 

-У случају заједничког наступа, сви понуђачи из групе понуђача треба да потпишу и овере 

својим печатом модел уговора; 

- Садржина потписаног уговора неће се разликовати од садржине модела уговора; 

-При попуњавању алинеје модела уговора понуђач наводи податке само за партије за које 

подноси понуду;  

           -  За сваку партију закључиће се посебни уговори са најповољнијим понуђачима (то значи да 

ће се закључити 3 посебна  уговора за сваку партију); 

- Уколико понуђач модел уговора не попуни на предвиђеним местима, не потпише и не 

овери својим печатом модел уговора, понуда ће бити неприхватљива;   

- Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише уговор, наручилац ће уговор доделити 

следећем најповољнијем понуђачу, реализовати предвиђено средство финансијског обезбеђења за 

озбиљност понуде и доставити Управи за јавне набавке доказ негативне референце понуђача који 

је одбио да закључи уговор.  

 

VIII  -  МОДЕЛ  УГОВОРА 

-о купопродаји опреме-  

 

Уговор се закључује између: 

1. Наручиоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ 

РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ-Београд, ул-Немањина 22-26, порески 

идентификациони број: 108508191, матични број: 17855140, Консолидовани рачун 

Трезора: 840-1620-21, кога заступа директор мр Славољуб Станојевић (у даљем 

тексту: Наручилац)  

и 

2. Понуђача: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

 са седиштем у __________________, ул. ____________________ бр. ______, порески 

 идентификациони број : __________________, матични број: ___________________,  

текући рачун број :_________________________________, који се води код 

_________________________________, кога заступа ______________________________ (у 

даљем тексту: Добављач) 

 

Остали учесници у заједничкој понуди: 

(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, тек.рачун, лице овлашћено за заступање) 

 

1. ___________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подизвођачи: 

(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, тек.рачун, лице овлашћено за заступање) 

1.__________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________  

2.__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

Уговорне стране констатују следеће чињенично и правно стање: 

- Наручилац „Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Дирекција за 

националне референтне лабораторије“ је у складу са чланом 32. Закона о јавним 

набавкама, спровео отворени поступак јавне набавке број 1.1.1/2015-II у 3 партијe, на 

основу позива и конкурсне документације објављених на Порталу јавних набавки, 

интернет страници Наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база 

прописа. 

 - Добављач је доставио самостално/заједничку/са подизвођачем   

                      (попуњава Понуђач заокруживањем или подвлачењем) 
понуду број  _____________ од __________________ године (попуњава Понуђач 

уношењем броја и датума понуде) која у потпуности одговара захтевима наручиоца из 

техничке спецификације дате у конкурсној документацији.Наведена понуда налази се у 

прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора; 

 - Уговор се закључује на основу Одлуке о додели уговора брoj  

_____________________,од ___________2015.године (попуњава Наручилац); 

  - Наручилац овај уговор закључује на основу члана 112. и 113. Закона о јавним 

набавкама. 

 

Предмет уговора 

Члан 1.   

(сва празна места у овом члану попуњава Понуђач) 

 Предмет уговора је купопродаја опреме за лабораторијско испитивање 

квалитета млека-помоћни апарати за лабораторију за испитивање квалитета млека, 

партија ____________________________________________________________________ 

______________________ (уписати број и назив партије ; у даљем тексту: опрема). 

Опрема треба да испуњава техничке захтеве Наручиоца из конкурсне 

документације и да се испоручи у складу са понудом  Добављача број __________ од 

__________2015. године, која је саставни део овог  уговора. 

 Уговорне стране сагласно констатују да предмет уговора представљају и следеће 

пратеће услуге: 

 1. испорука, (за све три партије) 

 2. инсталација , пуштање опреме у рад и обука за руковање (за 1.партију), 

 3. редовно одржавање и сервисирање – поправке опреме и замена делова, у току 

гарантног рока о трошку добављача (за све три партије )и 

 4. услуга постгарантног одржавања и поправки у постгарантном року, а све по 

ценама које не могу бити више од цена из званичног ценовника Добављача (за 1.партију). 

 

Цена 

Члан 2. 

(сва празна места у овом члану попуњава Понуђач) 

 Укупна вредност опреме  износи:____________________________  динара (РСД)  

без обрачунатог  пореза на додату вредност, 

(словима:   ..................................................................................................................................), 

односно ____________________ динара (РСД) са обрачунатим порезом на додату вредност  

 (словима: .................................................................................................................................). 
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 У цену  су  урачунати  сви трошкови који се односе на набавку опреме из члана 1. 

овог уговора, као и трошкови наведени под тачком 3. у обрасцима финансијских понуда. 

 Наручилац није предвидео могућност повећања уговорене цене. 
   

Услови и начин плаћања 

Члан 3.  

(сва празна места у овом члану попуњава Понуђач) 

Наручилац ће добављачу извршити плаћање на основу испостављеног рачуна за 

испоручену, инсталирану и пуштену у рад опрему у року до ___________ дана (минимално 

15, амаксимално 45 дана од дана пријема рачуна). 

 Рачун се доставља по потписивању Записника о примопредаји.  

 Добављач је обавезан да, при сачињавању рачуна, искаже укупну цену испоручене 

опреме без обрачунатог пореза на додату вредност и износ обрачунатог  пореза на додату 

вредност. Уз овако сачињен рачун, Добављач је обавезан да приложи неоверену копију 

Записника о примопредаји, уредно потписаног од стране овлашћених лица уговорних 

страна. 

Даном пријема рачуна сматра се дан наведен на заводном печату Наручиоца 

уколико Наручилац нема примедби на достављени рачун. 

  По исплати уговорене цене на уговорени начин, престају све финансијске обавезе 

Наручиоца према Добављачу по основу овог уговора.  

 

Средства финансијског обезбеђења    

Члан 4.   

  Добављач је дужан да, истовремено са потписивањем уговора,  на име средства 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном 

року, преда Наручиоцу: 

- једну бланко соло меницу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача  у 

складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом,   

 - потписано и оверено менично овлашћење за ту меницу,   

 -потврду о регистрацији менице- меница мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије и 

 - копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране 

пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 1 (једног) месеца од истека 

рока за доставу овог средства обезбеђења.  
Вредност средства обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у 

гарантном року  утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности уговора 

назначене у члану 2. став 1., исказане без обрачунатог пореза на додату вредност. 

 Средство обезбеђења из овог члан, мора трајати најмање 30 (тридесет) дана дуже од 

дана истека гарантног рока за последње испоручено уговорено добро.   

 У случају да Добављач не достави предвиђено средство обезбеђења из овог члана, 

Наручилац ће најкасније у року од три радна дана од дана истека уговореног рока за 

доставу овог средства обезбеђења, активирати финансијску гаранцију-меницу за 

озбиљност понуде, уговор са изабраним понуђачем неће бити ни потписан, а наручилац у 

том случају задржава право да уговор о јавној набавци додели следећем најповољнијем 

понуђачу. 
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Реализација средстaва финансијског обезбеђењa и право на накнаду штете 

Члан 5. 

 Наручилац задржава право да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико 

Добављач не изврши или неуредно изврши неку од уговорних обавеза, а нарочито у 

случајевима изричито предвиђеним овим уговором.  
 

Члан  6. 

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране 

Добављача, претрпи штету, може захтевати и накнаду штете од стране Добављача. У случају 

активирања неког од средстава финансијског обезбеђења, Наручилац не губи право на накнаду 

штете. 

Уговорне стране су сагласне да ће се увек сматрати да Наручилац трпи штету уколико 

Добављач не пружи  сервисне услуге  или уколико, после реализације средства обезбеђења за 

отклањање грешака и кварова у гарантном року, не достави Наручиоцу ново средство 

обезбеђења у складу са уговором.  

 

Квалитет 

Члан 7. 

 Опрема која је предмет овог уговора мора задовољавати техничке и функционалне 

карактеристике из техничке спецификације Наручиоца.  Добављач гарантује да је сва 

испоручена опрема нова, некоришћена и да потпуно одговарају техничкој спецификацији, 

понуђеном и уговореном квалитету као и свим захтевима Наручиоца из конкурсне 

документације која је саставни део овог уговора. 

 

Гарантни и постгарантни рок 

Члан 8. 

(празна места у овом члана попуњава Понуђач) 

-Гаранција за испоручену опрему из члана 1. овог уговора је  ________________  

године/месеци (минимум 2 године /24 месеца) од  дана инсталације и пуштања у рад. 

(овај став члана 8. „Модела уговора“ попуњава се услучају подношења понуда за 1.партију). 

-Гаранција за испоручену опрему из члана 1.овог уговора је _________________ 

година/месеци (минимум 1 година /12 месеци) од дана испоруке. 

(овај став члана 8. „Модела уговора“ попуњава се у случају подношења понуде за 2.партију) 

-Гаранција за испоручену опрему из члана 1.овог уговора је _________________ 

година/месеци (минимум 1 година/14месеци), од дана испоруке. 

(овај став члана 8. „Модела уговора“ попуњава се у случају подношења понуде за 3.партију) 

   Добављач је дужан да, по испоруци или по инсталацији и пуштању у рад, достави 

гаранцију за испоручену опрему као и да на њој упише дан испоруке или инсталације и 

пуштања у рад, као дан од кога почиње тећи гарантни рок. 

 Гаранција/е се предају лицу/лицима одређеним да, у име Наручиоца, потпише/потпишу 

Записник о примопредаји. 

 Добављач, односно његов сервисер је дужан да, у току гарантног рока,  сву испоручену 

опрему о свом трошку редовно одржава и сервисира (отклања кварове, врши замену делова и 

друго), према упутству произвођача.        

 

Члан 9. 

(празна места у овом члану попуњава понуђач) 

Постгарантни рок за испоручену опрему из члана 1. овог уговора је  

________________ године/месеци (минимум 7 година/84месеци)  од  истека гарантног 

рока. 
 (овај став члана 9. „Модела уговора“ попуњава се услучају подношења понуда за 1.партију). 
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 Добављач се обавезује да ће, у постгарантном периоду, за испоручену опрему из 

претходног става, обезбедити испоруку и уградњу резервних делова и поправку опреме, по 

ценама које не могу бити више од цена из свог званичног ценовника.    

 

Сервисна постпродајна подршка 

Члан 10. 
 Добављач гарантује да за предметну опрему има бар једног запосленог oвлашћеног 

Сервисера са сертификатом произвођача понуђене опреме (важи за 1.партију).  

 Наручилац односно корисник опреме је овлашћен да, у вези свих сервисних 

интервенција, комуницира са Добављачем или директно са oвлашћеним Сервисером.  

Свако комуницирање Наручиоца односно корисника опреме са oвлашћеним Сервисером 

сматра се комуникацијом са Добављачем. 

 Податке о особама за контакт, електронским адресама и бројевима телефакса 

посредством којих ће Наручилац вршити пријављивање кварова на добрима и остваривати 

комуникацију поводом свих сервисних интервенција, уговорне стране ће разменити у 

складу са чланом 21. овог уговора.   

 Добављач је одговоран за све обавезе у вези одржавања, сервисирања и поправки 

опреме у гарантном и постгарантном року. 

 
Члан 11. 

(празна места  по овом члану попуњава Понуђач) 
 Пријављивање кварова Наручилац врши писмено, редовном или електронском 

поштом, личном доставом или путем телефакса. 

 Крајњи рок за одзив на  писмени позив Наручиоца је    _______   радна дана од 

добијању позива (максимално 2 радна дана).                                                                                   

  Крајњи рок за  отклањање квара је  _____ радна дана од дана добијања позива, 

(максимално 3 радна дана ), односно 10 радних дана од дана добијања позива уколико 

поправка није могућа без  замене резервног дела веће вредности, који Понуђач нема на 

лагеру те га је потребно увести.  

 Уколико се oвлашћени Сервисер не одазове на позив Наручиоца односно 

овлашћеног лица Наручиоца (ради отклањања квара на испорученој опреми или пружање 

осталих сервисних услуга у току гарантног рока), Добављач је дужан да, у циљу поправке, 

обезбеди и организује долазак неког другог oвлашћеног сервисера који се мора одазвати у 

року од 7 дана од дана првог  позива Наручиоца односно да, уколико поправка ни тада не 

буде извршена, испоручимо нову опрему у року од 30 дана од дана истека претходног рока 

од 7 дана. (овај члан важи за опрему 1.партије) 

 

Члан 12. 

 Непоступање сходно обавезама утврђеним претходним чланом, представља основ и 

разлог да Наручилац активира средство обезбеђења за добро извршење посла и отклањање 

грешака-кварова у гарантном року.  

 Ову гаранцију наручилац може наплатити за случај несавесног и неблаговременог 

отклањања кварова на опреми у гарантном року (нпр. неотклањање кварова у уговореном 

року, невршење замене опреме новом исправном опремом, опструкција у пријему позива 

наручиоца ради отклањања квара и др.). 

 Наручилац је овлашћен да активира средство обезбеђења из члана 4.овог уговора, 

најдоцније у року од 5 радних дана од дана истека гарантног рока за  испоручену опрему. 

 У случају реализације средства обезбеђења из члана 4. уговора, Добављач  је дужан 

да у року од 2 (два) радна дана Наручиоцу достави ново средство финансијског 

обезбеђења за гарантни рок.    
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Члан 13. 

 Трошкови редовног одржавања, као и трошкови сервисирања, поправке и замене 

неисправних делова и склопова у току трајања гарантног рока падају у целости на терет 

Добављача, изузев у случају када су  кварови  резултат нестручног руковања или лома који 

су проузроковала лица за које одговара Наручилац или су последица више силе. 

 Трошкови редовног одржавања, као и трошкови сервисирања, поправке и замене 

неисправних делова и склопова по истеку гарантног рока падају на терет Наручиоца 

опреме, по ценама које не могу бити више од цена из званичног ценовника добављача 

(сервисера). 

 

Место испоруке   

Члан 14. 

 Испорука  предметне опреме извршиће се на адресу Дирекције за националне 

референтне лабораторије Београд - Земун, Батајнички друм 7. део, број 10.   

 О тачном датуму и времену планиране испоруке, Продавац је дужан да Наручиоца 

обавести  благовремено, а најмање 5 (пет) дана пре дана планиране испоруке.  

            Наручилац задржава право да одложи почетак испоруке до 10 дана од најављеног 

почетка рока испоруке, у ком случају се оквирни рок за плаћање предметне опреме из 

члана 3. став 1. скраћује онолико дана за колико је рок испоруке продужен на захтев 

Наручиоца. 

 

Рокови и начин извршења испоруке 

Члан 15. 

(празна места у овом члану попуњава понуђач) 

 Рок испоруке целокупне количине предметне опреме  1. партије је  _________  дана 

од дана потписивања уговора (најдуже 75 дана). 

Рок испоруке целокупне количине предметне опреме  2. и 3. партије је  _________  

дана од дана потписивања уговора (најдуже  45 дана). 

 Рок испоруке се рачуна у укупном броју дана, без обзира на радне и нерадне дане, с 

тим да рок испоруке не може истећи у нерадни дан. 

 Добављач је овлашћен да испоруку целокупне количине предметне опреме, изврши 

сукцесивно или одједном, с тим да испорука целокупне уговорене количине за сваку 

партију мора бити извршена у року из става 1. овог члана.   

 Уколико Добављач из разлога који се њему уписују на терет не испоручи 

целокупну количину опреме  у уговореном року, Наручилац је овлашћен да активира 

средство финансијског обезбеђења из члана 4. овог уговора. 

 

Члан 16. 

 Рок за инсталацију, функционалну припрему опреме за коришћење-пуштање у рад  

и обуку најмање 3 запослена лица која одреди наручилац је _________радних дана од дана 

испоруке.  (максимално 10 радних дана) 

Добављач је у обавези да након извршене обуке изда сертификат (потврду) о 

обучености свим присутним лицима поименице са потписом представника фирме и 

печатом. 

 Наручилац задржава право да, из објективних разлога, обуку одложи до 10 дана од 

дана испоруке и пуштања у рад понуђених добра, у ком случају ће се сматрати да је обука 

извршена у року.    

 По извршеној обуци сачиниће се Записник о извршеној обуци, који ће потписати 

представници Наручиоца и Добављача. 



Конкурсна документација за јавну набавку опреме за лабораторијско испитивање квалитета млека-помоћни апарати за 

лабораторију за испитивање квлитета млека, у 3 партијe, број 1.1.1/2015-II;Наручилац: Министарство пољопривреде и 

заштите животне средине-Дирекција за националне референтне лабораторије 
 

Страна 60 од 61 

 

 Наведени  рок  инсталације, пуштања у рад и обуке представља битан елеманат 

уговора, односно Наручилац је, у случају прекорачења овог рока до кога није дошло на 

захтев Наручиоца, овлашћен да раскине уговор као и да реализује средство обезбеђења из 

члана 4. овог Уговора. (одредбе овог члана уговора важе само за 1.партију) 

 

Члан 17. 

 Добављач сноси све ризике у вези са добрима до тренутка испоруке.  Опрема мора 

бити упакована на такав начин да се спречи њено оштећење или пропадање на путу до 

одредишта. 

Члан 18. 

 Добављач је дужан да, истовремено са првом испоруком опреме, достави једно 

упутство за коришћење опреме на српском језику (пожељно је да се достави и у 

електронској форми), што ће бити констатовано Записником о примопредаји. 

 

Члан 19. 

            Пријем опреме врши се при испоруци.  

 У случају уочавања недостатка при  пријему добара, Наручилац ће на лицу места 

испоставити Добављачу рекламацију.   

Добављач се обавезује да констатоване недостатке отклони односно да предметно/а 

добро/а  замени исправним на начин и у роковима прецизираним овим уговором.  

 

Члан 20. 

  Наручилац и Добављач ће записнички констатовати испоруку предметне опреме и 

извршење пратећих услуга инсталације и пуштања у рад. 

 Потписивање  Записника о примопредаји не значи да  Наручилац губи право да, у 

току гарантног рока, захтева од Продавца поправку односно замену сваког појединачног 

добра на коме покаже недостатак. 

 Наручилац је обавезан да, непосредно по добијању обавештења о датуму планиране 

испоруке, достави Добављачу податке о једном или више лица овлашћених да, у име 

Наручиоца, потписишу Записник о примопредаји. 

 

 Комуникација уговорних страна 

Члан 21. 

 Целокупна  комуникација уговорних страна у вези примене одредби овог  уговора 

вршиће се преко контакт особа, у писаној форми, редовном поштом, електронском 

поштом, факсом или личном доставом, на адресе односно бројеве телефона контакт особа. 

 Уговорне стране су дужне да, непосредно по потписивању овог уговора, размене 

писана обавештења која ће садржати податке о контакт особама, бројевима мобилних 

телефона, бројевима телефакса и електронским адресама контакт особа преко којих се 

остварује комуникација у вези примене одредби овог уговора односно преко којих се 

остварује комуникација са сервисом.   

 Уговорне стране су дужне да, без одлагања, у писаној форми, једна другу обавесте 

о евентуалној промени контакт особе, електронске адресе контакт особа и/или броја 

контакт телефона/телефакса. 

 

Промене података  

Члан 22. 

 Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка 

промене у било којем од података прописаних чланом 77. Закона о јавним набавкама, о 

промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин. 
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Прелазне и завршне одредбе 

Члан 23. 

 За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, у делу у коме нису супротне императивним одредбама Закона о 

јавним набавкама.  

Члан 24. 

 Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз 

обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 25. 
 Уговор се закључује даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна и 

ступа на снагу достављањем Наручиоцу предвиђеног средства финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року од стране Добављача.   

 Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када 

друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 

 О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна писменим путем 

обавестити другу страну. 

 Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема 

писменог обавештења.  

Члан 26. 

 Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, тумачењем одредби 

уговора, захтева Наручиоца из конкурсне документације и садржаја изјава и других доказа које 

је Добављач доставио уз своју понуду, а који представљају саставни део овог Уговора. 

 Уколико уговорне стране не постигну споразумно решење, спор ће изнети пред стварно 

надлежан суд у Београду. 

Члан 27. 

 Угoвoр сaчињeн je у 6 (шест) истоврсних  примeракa од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка. 

 
 

НАРУЧИЛАЦ                                                                            ПОНУЂАЧ (ДОБАВЉАЧ) 

 

__________________________ М.П.                              М.П. _________________________________ 

Директор мр Славољуб Станојевић                   (потпис овлашћеног лица понуђача-добављача) 

 

1. Учесник   у заједничкој понуди 

 

          М.П. _____________________________                

                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 

                                                                                                   

                                                                                                             2.Учесник  у заједничкој понуди 

 

                                                                                                     М.П.____________________________              
                                                                                                                        (потпис овлашћеног лица) 
 

 

 

 


