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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1
ЈН БР. 11/ 2017-18
ЈАВНА НАБАВКА
ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА
ОБЛИКОВАНА У 5 (ПЕТ) ПАРТИЈА
У току рока за подношење понуда у у јавној набавци мале вредности бр. 11/2017-18. за доделу
уговора о набавци лабораторијског потрошног материјала за коју су конкурсна документација и
позив за достављање понуда дана, 13.02.2018. године објављени на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца, Наручилац je извршио измену конкурсне документације у коме je
садржано следеће:
- измењен je одељка VII МОДЕЛ УГОВОРА, ЧЛАН 4. (страна 35. Конкурсне документације)
који је гласио како следи:
Пенали за доцњу и уговорна казна
Члан 4.
Уколико Добављач своју уговорну обавезу не изврши на време, у предвиђеном року,
количинама и асортиману по диспозицији Наручиоца, Испоручилац се обавезује да плати казну
на име закашњења од 2%о (промила) дневно за сваки дан закашњења на вредност
неиспоручених количина добара.
Укупан износ казне не може бити већи од 10% вредности добара која нису испоручена у
уговореном року, уговореним количинама и по диспозицији Наручиоца.
У случају у случају некомплетне (по количини и/или по врсти) испоруке, и/или испоруке
робе неодговарајућег квалитета, Наручилац задржава право наплате уговорне казне од 10%
вредности робе која касни са испоруком.
У случају неиспуњавања уговорних обавеза или неизвршавања истих од стране
добаваљача у договореном року, Наручилац задржава право наплате уговорне казне у висини
10% укупне вредности Уговора.
Наплату казне Наручилац врши одбијањем од прве фактуре Испоручиоца која доспе код
њега, без претходне сагласности Испоручиоца.
Писмено образложење умањења фактуре, Наручилац доставља Испоручиоцу у року од 5
дана од дана исплате фактуре са умањењем.
Закашњењем испоруке се сматра, ако Испоручилац без сагласности Наручиоца, испоручи
добра после рокова наведених у диспозицијама.
У случају да Добављач не поштује рокове и захтеване количине добара по диспозицији
Наручиоца ни након писаног упозорења, Наручилац задржава право да раскине уговор.
Наплата уговорне казне не искључује право наручиоца на наплату проузроковане
материјалне штете.
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На овај начин, наручилац исправља непрецизности у конкурсној документацији и
уподобљава постављене захтеве.
Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
Измене и допуне конкурсне документације су саставни део конкурсне документације за
предметну набавку!!!

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Испоручилац ће за сваку појединачну испоруку испоставити Наручиоцу фактуру,
НАРУЧИЛАЦ се обавезује да по извршеној испоруци
уговорених добара исплати
ИСПОРУЧИОЦУ вредност стварно испоручених добара са ПДВ, у року од 45 дана од дана
пријема исправног рачуна испостављеног на основу записника о примопредаји потписаног од
стране овлашћеног лица НАРУЧИОЦА без примедби, у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/12).
Квалитет
Члан 3.
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 која је саставни део овог уговора.
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.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добра вршиће овлашћено лице
Наручиоца, уз присуство представника изабраног понуђача приликом које ће бити потписан
записник о примопредаји који ће уз рачун бити предуслов за плаћање.
За хемикалије важе посебно строги стандарди квалитета а како прецизнији опис
стандарда квалитета у оваквој ЈН није могућ сва захтевана добра, као и сви еквиваленти
(одговарајуће) морају имати у потпуности исти спецификован квалитет у погледу размере,
чистоће, густине, као и осталих параметара квалитета супстанце прописани законом и
подзаконским актима којима се утврђује стандард квалитета хемикалија.
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