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Институт за медицинска истраживања, Београд, на основу члана 63. став 1. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015  у даљем тексту: 
Закон ) доноси 

I ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 

број ЈН: 05/2019 
 

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара - рачунари и рачунарска опрема 
број ЈН: 05/2019 

- У Одељку 3. Техничке Карактеристике (Спецификације), на страни 5, у Одељку 5. 
Упутство понуђачима како да сачинe понуду, на страни 16 и у Одељку 7. Модел уговора, члан 
3. став 4 ,5 ,6 и 7 на страни 25, Наручилац одустаје од наведеног захтева тако да брише следеће 
реченице:  

„У случају потребе за добром који није предвиђен Понудом, Добављач је дужан да на 
захтев Наручиоца исти испоручи, по цени која не може бити већа од званичне велепродајне 
цене тог добра, укључујући, царину и све друге зависне и пратеће трошкове изузев ПДВ. 
 Добављач је дужан да достави извод из ценовника важећег у тренутку исказане потребе, 
који ће се примењивати за тражена добра. Наручилац је овлашћен да, у тренутку потребе за 
набавком добара која се не налазе у у табеларном прегледу постављених техничких захтева, 
као и у одговарајућем обрасцу понуде за коју се подноси понуда, провери цену тражених 
добара на тржишту.  

Уколико утврди могућност набавке тих добара по цени која је нижа од цене исказане у 
Ценовнику добара Добављача, обавестиће Добављача о цени и месту где се потребна добра 
могу набавити, а Добављач је обавезан да тражена добра набави и фактурише по тој цени. 

Укупна вредност свих добара које Наручилац може поручити, који нису предвиђени 
Понудом, за којима се укаже потреба, током реализације Уговора, не може бити већа од 20% 
од укупне вредности уговора.“ 

 
- У Одељку 7. Модел уговора, на страни 24, у тачки 2. брише се седиште понуђача 

„Београд“.  

 
Измењени одељак 7. Модел уговора, дат је у прилогу и сада чини саставни део 

предметне конкурсне документације. Потребно је да понуђи поднесу понуду на измењеном 
обрасцу Модела уговора. 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.  
 

                                                            О б р а з л о ж е њ е 
 

У конкурсној документацији за јавну набавку добара - Рачунари и рачунарска опрема, 
број ЈН: 05/2019, објављеној на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке, дана 
31.07.2019. године, извршена је измена и допуна као у диспозитиву, због техничке грешке. 

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд, 
као Наручилац, извршило је измену и допуну наведене конкурсне документације. 

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена 
на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца. 
 

 Напомена: Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. 
 
  

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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7 МОДEЛ УГОВОРА 
 

 
 
 
 

РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 
ЗА ПОТРEБE ИНСТИТУТА ЗА МEДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА  

ЈН 05/2019 
 

Закључен дана ________________године, између: 

 

1. ИНСТИТУТ ЗА МEДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА, Београд, Др. Суботића 4, кога заступа 
директор Др Диана Бугарски, матични број: 07017634, порески идентификациони број: 
100222157 (у даљем тестку: Наручилац) 

 

2. ________________________________________, ___________________, ПИБ 

___________, МБ _________________, број рачуна ________________ код банке __________, 

као добављача  кога заступа ___________________________________, (у даљем тексту: 

Добављач) 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
а) ______________________________________________________________________ 
б) ______________________________________________________________________ 
ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима", ако наступа 
са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача" и попунити податке. 
 

УГОВОРНE СТРАНE САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ: 
 
 - да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 
14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката, спровео поступак јавне набавке мале вредности: 
РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, ЈН број 05/2019; 

- да је Наручилац донео Одлуку о додели Уговора број______ од ____________. године. 
 

Предмет уговора 
Члан 1. 

Предмет овог уговора су добра РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (у даљем тексту: 
добра), a у свему према Понуди Добављача бр. ____________ од _______ 2019. године, 
заведеној код Наручиоца под бр.//////////////// од //////////// 2019. године (у даљем тексту: 
Понуда), која је дата у прилогу и чини саставни део овог уговора. 

 
Вредност уговора 

Члан 2. 
 

Укупна вредност уговора износи ..//////////////// динара без ПДВ-а. 
Јединичне цене добара су фиксне и не могу се мењати.  
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Уговор ће се реализовати у складу са Финансијским планом за 2019. годину, а 
преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена Финансијским планом за 
наредну годину, а највише до укупне уговорене вредности. 

Наручилац неће одговарати за евентуалну штету Добављачу уколико из објективних 
разлога престане потреба за предметним добрима. 

 
Врста и количина добара 

Члан 3. 

Овим уговором Добављач се обавезује да за рачун Наручиоца, изврши испоруку 
добара према усвојеној понуди. 

Врста, количина, порекло и цена добра, утврђене су према оглашеној потреби 
Наручиоца и понуди Добављача. Уговор се закључује на процењену вредност јавне набавке.  

Наведене количине и асортиман добара је оквиран и служи искључиво за оцену 
понуда, дата је на бази искуства Наручиоца, а реализоваће се сукцесивно путем захтева 
Наручиоца у количини добара коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до 
укупне уговорене вредности.  

Понуђена добра морају бити упакована у одговарајућу амбалажу, на начин који је 
прописан за ову врсту добара и мора да обезбеди да добро буде заштићено од делимичног 
или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.   

Место, рок и начин испоруке 
Члан 4. 

Адресе Института за медицинска истраживања у Београду, према спецификацији. 
Организационе јединице Института за медицинска истраживања се налазе на територији 
Београда, на више локација, тако да ће приликом наруџбе бити дефинисано на коју адресу се 
испоручује тражена добра. 

О тачном датуму, времену и адреси планиране испоруке, Добављач је дужан да 
Наручиоца обавести  благовремено, а најмање 5 (пет) дана пре дана планиране испоруке.      

Рок испоруке предметних добара је  _________  дана од дана достављања поруџбине 
од стране Наручиоца, а након потписивања уговора. 

Рок испоруке се рачуна у укупном броју дана, без обзира на радне и нерадне дане с 
тим да, у случају да последњи дан рока за испоруку пада у нерадни дан, исти се помера на 
први следећи радни дан, уколико уговорне стране не договоре другачије. 

Уговорне стране сагласно констатују да су субота и недеља нерадни дани за 
Наручиоца. 

Наручилац задржава право да одложи почетак испоруке до 15 дана од најављеног 
почетка рока испоруке, у ком случају се оквирни рок за плаћање скраћује онолико дана за 
колико је рок испоруке продужен на захтев Наручиоца.    

Наручилац ће образовати Комисију за квантитавни и квалитативни пријем добара. 
Прилоком испоруке Комисија за квантитавни и квалитативни пријем, сачиниће Записник о 
квантитативном и квалитативном пријему, који потписују чланови комисије Наручиоца и 
овлашћено лице Добављача.  
 

Квалитет 
Члан 5. 

Добра која су предмет овог уговора морају задовољавати техничке и функционалне 
карактеристике, као и услове и захтеве овог уговора.  
  Испоручилац гарантује да је испоручено предметно добро ново, некоришћено и да 
потпуно одговарају спецификацији, понуђеном и уговореном квалитету као и свим захтевима 
Наручиоца из конкурсне документације.  
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 Добро морају бити упакована у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту 
добара и која мора добро обезбедити од  делимичног или потпуног оштећења при утовару, 
транспорту, претовару и ускладиштењу.  
  

Рекламациони поступак 
Члан 6. 

У случају установљених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара 
приликом њиховог пријема, или недостатака који се нису могли установити приликом 
преузимања тј. пријема добара, Наручилац ће одмах након уочених недостатака позвати 
Понуђача да заједнички сачине записник и констатују уочене недостатке.  

Понуђач је дужан да уочене недостатке отклони, односно да замени неисправна добра 
са добрима одговарајућег квалитета и квантитета у року од пет дана од дана сачињавања 
записника о рекламацији. 

 У случају поновљене рекламације, Наручилац задржава право раскида Уговора и 
право на накнаду настале штете. 
 

Услови и начин плаћања 
Члан 7. 

Наручилац се обавезује да по извршеној испоруци исплати Добављачу вредност 
добара са ПДВ-ом,  у року од _________ дана од дана пријема исправног рачуна потписаног 
од стране овлашћеног лица Наручиоца без примедби, а све у складу са Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 
119/12).  

Основ за испостављање фактуре је Записник о квантитавном и квалитативном пријему 
добара, који мора бити потписан од стране Наручиоца и Добављача.                                            
 

Комуникација уговорних страна  
Члан 8. 

 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. Обавештење које Добављач доставља 
Наручиоцу мора посебно садржати податке о особама за контакт, бројевима мобилних 
телефона, бројевима  телефакса и електронским адресама лица којима се Наручилац односно 
корисник обраћа у вези свих сервисних интервенција.   
   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.  
 

Средства финансијског обезбеђења 
Члан 9. 

Добављач се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, Купцу 
достави на адресу: Институт за медицинска истраживања, Др Суботића 4, 11129 Београд, 
бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску 
гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла.  
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 Бланко сопствена меница, из претходног става, мора бити евидентирана у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране 
овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од 
укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и 
копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица  менично 
овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном 
овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих 
потписа.  

Добављач може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, 
безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од 10% од укупне 
уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. 

Добављач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског  обезбеђења 
за добро извршење посла.  

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана 
дужи од дана извршења свих уговорних обавеза.  

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе мора 
се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 (пет) дана пре истека 
важећег. 

У случају да Добављач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са 
закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза Купац 
ће активирати средство финансијског обезбеђења. 

По извршењу уговорних обавеза Добављача, средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење  посла ће бити враћено, на захтев Добављача. 

 
Добављач се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, Купцу 

достави на адресу: Институт за медицинска истраживања, Др Суботића 4, 11129 Београд, 
бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску 
гаранцију, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.  

Бланко сопствена меница, из претходног става, мора бити евидентирана у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране 
овлашћеног  лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року и са 
назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. Уз 
меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене 
овлашћеног лица  менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на 
меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са 
картона депонованих потписа. 

Добављач може као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, да достави 
неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од 10% од 
укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. 

Добављач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског  обезбеђења 
за отклањање грешака у гарантном року. 

Добављач је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре 
истека важења менице, достави нову меницу и одговарајуће менично овлашћење - писмо и 
копију картона депонованих потписа. 

У случају да Добављач не отклони грешке из гарантног рока или их отклони делимично, 
Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења. 

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у 
гарантном року ће бити враћено, на захтев Добављача. 

http://www.imi.bg.ac.rs/
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Рок трајања и измене уговора  

Члан 10. 

Уговор се закључује на период до извршења свих рокова дефинисаних овим 
уговором, а најдуже годину дана од дана потписивања. 

Измене и допуне овог Уговора важе само када се дају у писменој форми и уз 
обострану сагласност уговорних страна. 
 

Раскид уговора 
Члан 11. 

 Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у 
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 
 

Решавање спорова 
Члан 12. 

За све што није регулисано овим уговором, уговорне стране су сагласне да примењују 
законске и друге прописе који се односе на уговорену врсту посла.  

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим 
Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и Закона о 
јавним набавкама.  

Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, у супротном 
спор ће решавати пред надлежним судом у Београду.  
 

Члан 13. 

 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих свака страна задржава по 2 
(два) примерка. 
 
                        ЗА ДОБАВЉАЧА                                                                               ЗА НАРУЧИОЦА 
                 ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК                                                                 Д И РE К ТО Р  
  
            ______________________________                                   ______________________________ 
                                                                                                                           др Диана Бугарски  
 
Остали учесници у заједничкој понуди: 
1.___________________________________________________________________ 
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