РепубликаСрбија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Ниш
Број: 13-Н 500-404-01-00921/2014-15007-5
08.10.2014. године

Предмет: Измене и допуне Конкурсне документације број13-Н 500-404-0100921/2014 -15007-4 од 15.09.2014. године, за јавну набавку добара - техничке опреме - факс
апарата, са услугом редовног одржавања и сервисирања у гарантном року и испоруком «Fсо» магацин Наручиоца, све то за потребе Наручиоца, Пореске управе - Регионалног
Одељења Ниш и његових организационих јединица у отвореном поступку.
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама комисија Наручиоца врши
допуну Конкурсне документације за јавну набавку добара - техничке опреме - факс апарата,
са услугом редовног одржавања и сервисирања у гарантном року и испоруком «F-co»
магацин Наручиоца, све то за потребе Наручиоца, Пореске управе - Регионалног Одељења
Ниш и његових организационих јединица у отвореном поступку.
Наиме, врши се допуна Обрасца - Модел уговора, на страни 37/45 Конкурсне
документације (у дал>ем тексту Образац број 6 Конкурсне документације), тако што се у
Обрасцу број 6 Конкурсне документације - односно у Моделу уговора додаје нови члан 15.
који гласи:
„Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не
могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према
трећим лицима“.
Досадашњи чланови 15.,16., 17., 18.,19. и 20. постају чланови 16., 17., 18., 19., 20. и 21.
Чланови Комисије
1.Саша Станчић, чла
2.Тамара Марковић,
___
3. Силвија Младеновић, члан

'WZcUL iLuutdjJ
1 Кнежевић,i, дипл.правник

Члан 13.

Бројеви телефакса, посредством којих ће Наручилац вршити пријављивање кварова на факс
апаратима током гарантног рока и остваривати другу комуникацију са Продавцем
су:
_
Продавац је дужан да све организационе јединице Наручиоца, без одлагања, у писаној
форми, обавести о евентуалној промени броја контакт-телефакса.
•

Члан 14.
На дан закључења уговора Продавац је дужан да Наручиоцу преда :
- једну бланко сопствену соло меницу потписану и печатирану, наплативу на први позив
корисника, овде Наручиоца, која се може попунити на износ од 10 % укупне вредности уговора,
(без ПДВ) и то «за добро извршење посла» коју Наручилац може наплатити за случај прекорачења
(«пробијања») уговореног рока испоруке, као и испоруке неадекватне техничке опреме-факс
апарата и
- једну бланко сопствену соло меницу потписану и печатирану, наплативу на први позив
корисника, овде Наручиоца, која се може попунити на износ од 10 % укупне вредности уговора,
(без ПДВ) и то «за отклањање кварова у гарантном року» коју Наручилац може наплатити за случај
несавесног и неблаговременог отклањања кварова на факс апаратима у гарантном року.

Члан 15.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима,
нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити
коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

Члан 16.
Наручилац је дужан да гаранције «за добро извршење посла» и «за отклањање кварова у
гарантном року» уколико не буду наплаћене, врати Продавцу у року од 10 дана, по истеку
гарантног рока.

Члан 17.
Овај Уговор траје одређено време, тј. до истека гарантног рока по испоруци, после чега
аутоматски престаје да важи, а све то уз услов, да га Наручилац претходно не раскине једнострано
(отказом) у смислу члана 8. и 11. истог.

Члан 18.
На односе уговарача који овим Уговором нису детаљније уређени, сходно ће се
примењивати одговарајуће одредбе 3 0 0 , као и других позитивних прописа.
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Члан 19.

Евентуални спорови који могу проистећи из овог Уговора, а које уговарачи не реше
заједнички и споразумно, решаваће стварно надлежни суд у Нишу.

Члан 20.
Уговор ступа на снагу и производи правно дејство, почев од дана потписивања од стране
овлашћених лица уговарача.

Члан 21.
Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака, од којих по три примерка задржава
сваки уговарач.

НАРУЧИЛАЦ
КООРДИНАТОР

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 13-Н

ПРОДАВАЦ
ДИРЕКТОР

| 38/45

