РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ
Број: 6737/23-51-06/2018
Датум: 26.11.2018. године

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације ЈН 4/2018Д, за јавну набавка мале вредности
система за управљање документима, бр. 4/2018Д, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник“ РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
У складу са чл.63. Закона о јавним набавкама врше се измене и допуне конкурсне документације на
следећи начин:
1. На страни 29/57 конкурсне документације мења се члан 7. и сада гласи:
Члан 7.
Добављач се обавезује да, у року од _____ дана од момента пријема захтева наручиоца, испоручи
наручиоцу предметнa добра из члана 2. уговора.
У прилогу се налази измењена страна 27. конкурсне документације.

КОМИСИЈA

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ
Члан 5.
Уговорена вредност за добра из тачке 1. овог уговора је _______________ динара без
обрачунатог пореза на додату вредност, што са порезом на додату вредност, укупно износи
_______________ динара.
Цене из тачке 1. овог уговора није дозвољено мењати за време важења овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
Плаћање уговорене цене извршиће се авансно, у року од 3 (три) дана од дана пријема менице за
повраћај аванса и aвансног рачуна.
Рачун треба да садржи податке предвиђене у члану 42. Закона о порезу на додату вредност
("Службени гласник Републике Србије" бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005 84/2004, 86/2004 - испр.,
61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014,108/2016,113/2017, 30/2018).Рачун обавезно
треба да садржи:
 Назив Института за стандардизацију Србије, Стевана Бракуса бр. 2, Београд;
 Број и датум уговора;
 Број и датум фактуре;
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА
Члан 7.
Добављач се обавезује да, у року од _____ дана од момента пријема захтева наручиоца,
испоручи наручиоцу предметнa добра из члана 2. уговора.
.
УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И ГАРАНЦИЈА
Члан 8.
Добављач се обавезује да предметнa добра из уговора испоручи у свему према законским
прописима, нормативима и стандардима за ову врсту посла.
Члан 9.
Добављач гарантује за квалитет испоручених добара у року од ____ месеци од испоруке
добара за хардвер, односно ___ месеци од испоруке добара за софтвер.
Добављач је обавезан да у гарантном року а на позив Наручиоца, у најкраћем могућем року
отклони све недостатке који су утврђени од стране наручиоца.
Добављач се обавезује да на позив Наручиоца одмах или у најкраћем могућем року отклони
уочене недостатке. За све уочене недостатке Наручилац ће рекламацију са записником доставити
Добаљачу одмах пo утврђивању недостатака, a најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема.
Добављач се обавезује да најкасније у року од 7 дана од дана пријема рекламације отклони уочене
недостатке.
Члан 10.
Добављач гарантује квалитет испоручених добара предвиђених чланом 1. овог уговора
Наручиоцу, у складу са захтевима из конкурсне документације (спецификација) за јавну набавку
мале вредности добара система управљања документима, бр. 4/2018Д и уговореним упутствима
Наручиоца, достављањем бланко потписане и оверене сопствене менице, без права на приговор,
неопозиве, безусловне и наплативе на први позив за добро извршење посла, у висини 10% од
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