
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВНИ СУД 
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Дана: 20.06.2018. 
Београд 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 6/18 

Закључен у Београду дана 20.06.2018. годнне 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

1. 	 УПРАВНИ СУД са седиштем у Беor'раду, улнца Немањина 9, ПИБ 

106399789, матнчни број 17772767 кога заступа вршилац функције 

председника суда, судија Јелена ИвановиD, (у даљем тексту: НаРУЧЮЈац) 

2. 	 Група понуђача коју чине:"РRОINТЕR IT SOLUTIONS AND SERVICE" 
д.О.о Београд,дунавска бб, ПИБ 104217586, М. Број 20113316, ДОО ЗА 
ПРОИЗВОДЉУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ "АЛТИ"; Чачак, Булевар 

ослободи.rщца Чачка 78г, ПИБ 100893688, М.број 07980485 и ПредузеDе за 
птоизводњу,трговину н заступање "MALEX-CITY СОРУ SERVICE" Д.О.о 
,Београд, Мије КовачевиDа 10, ПИБ 100206156, М. Број 07534736, коју 

заступа Слободан КвргиD, днректор "PROINTER IT SOLUTIONS AND 
SERVICE" д.О.о. ( у даљем тексту: Добављач) 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

- да је Управа за заједничке послове реllубличких органа, као Наручилац на 

основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012и 14/2015), 
Уредбе о Управи за заједничке послове републичких органа (,.Службени гласник РС", 

број 63/2013), Уредбе о условима и начину спровођења поступка јавне набавке од 
стране Управе за заједничке послове републичких органа и утврђивању списка 

предмета јавне набавке ("Службени r'ласник РС" бр. 110/2013 и 13/2014), Одлуке о 
утврђивању списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове 

републичких органа спроводи централизоване јавне набавке ("Службени гласник РС", 
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бр. 1212015), Претходног обавештења објављеног 19.02.2015. године и подзаконских 
аката којима се уређују јавне набавке спровела отворени поступак централизоване јавне 
набавке број 4/2015 чији је предмет набавка рачунарског материјала - тонера, на 
основу позива за ПОДlюшење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, интернет 

страници Наручиоца и порталу службених гласила Републике Србије, ради закључења 

оквирног споразума са понуђачем на период од две године; 

- даје предмет јавне набавке: Партија 1 - Оригинал тонери за Сапоп уређаје. 
- даје Група понуђача доставила понуду број 1156 од 22.01.2015.године. 
- да Наручилац на основу закљученог оквирног споразума број 404-02-1621/16

010Д 20.07.20 Ј 6 године закључује са Продавцем Уговор о набавци рачунарског 
материјала - тонера за партију 1. 

- да се уговор закључује под условима из овог оквирног споразума, у погледу 
спецификације предмета набавке, цене, начина и рока плаћања, места и начина 
испоруке. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 1. 

Предмет Уговораје набавка рачунарског материјала - тонера и то: 

Ред.бр I Модел уређаја • Ознака Јед.мере Количина Цена по Укупно ПДВ Укупно 

јед мере БезПДВ- СаПДВ-

без ом ом 

! ПДВ-а i 

1 Сапоп C-EXV ком 14 17.000 238.000,00 47.600,00 
! imageRu ппеr 40 285.600,00 

1133-crni I 

2 Сапоп ј- 719Н ком 6 19.200,00 • 115.200,00 23.040,00 • 138.240,00 
Ssensys 

MF6180dw/MF 
5940dп 

Ук-.Упно без ПДВ-а ~53.200,00 

i ПДВ 70.640,00 
Ук-.Упно са ПДВ-ом 423.840,00 

Укупна уговорена цена износи динара 353.200,00 без ПДВ-а,пдв 70.640,00 и укупно са 
ПДВ-ом 423.840,00 динара. 

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума, 

односно уговора. 

Члан 3. 

Плаћање ће се вршити у року од 30 дана, од пријема фактуре оверене од стране 
овлашћеног лица наручиоца.Свака достављена фактура мора да садржи број и датум 

закљученог уговора. 

http:20.07.20
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СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 4. 

Продавац је дужан да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу: 

- Бланко меницу за добро извршење посла, оверену, потписану од стране лица 
овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном 

промету ("Службени лист СРЈ"бр.3/2002 и 512003 и "Сл. гласник РС" 
бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину 
вођења Регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС" бр. 56/2011). 

- Менично овлашћење да се меница у висини од 10% од вредности 

појединачног уговора без ПДВ-а, без сагласности Продавца може поднети на наплату у 

случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору. Рок важења менице 

мора да буде најмање 30 дана дужи од истека рока важности појединачних уговора. 
- Потврду о регистрацији менице, 
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не 
старијим од 30 дана, од дана закључења уговора. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа. 

у случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје 

на снази. 

По завршеном послу Наручилац ће предметне меницу вратити, на писани 

захтев Продавца. 

ЗАЛОЖНОПРАВО 
Члан 5. 

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. 

НАЧИН, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 

Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно, а количину и динамику 

испоруке утврђује Наручилац писменим захтевом овлашћеног лица Наручиоца. 
у случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету 

испоручених добара, понуђач је дужан да исте отклони, најкасније у року од једног 
дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији, односно испоручено добро замени 
новим, у противном Наручилац задржава право да раскине уговор. 

Продавац је дужан да изврши испоруку добара у року од три радна дана, од 

писменог захтева овлашћеног лица Наручиоца. 
Испорука добара вршиће се у магацину Наручиоца, Немањина бр.9 Београд. 
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ПОТВРДА О ОРИГИНАЛНОСТИ ТОНЕРА 

Члан 7. 

Продавац је дужан да приликом сваке испоруке достави наручиоцу оригинал 
потврду произвођача или оригинал потврду представништва произвођача тонера или 
оригинал потврду овлашћеног дистрибутера којом се потврђује да су тонери које 
испоручује за све време током трајања уговора оригинални као и да је Продавац за 

територију Србије овлашћен за продају оригиналних тонера произведених од 
произвођача опреме за које се користе. 

Потврда о оригиналности тонера мора да садржи назив наручиоца, број и датум 

закљученог уговора, предмет, врсту тонера и количину испоручених тонера. 

ГАРАНЦИЈА 

Ч.lан 8. 

Продавац гарантује квалитет испоручених добара у складу са важећим 

прописима и стандардима произвођача добара. 

ВИШАСИЛА 

Ч.lан 9. 

Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до 

ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови 

извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу 

предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који 
нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се 

сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 
Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити 

другу уговорну страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће 

доказе. 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊАГАРАНЦИЈЕКВАЛИТЕТА 

Члан 10. 

Наручилац током уговорног периода случајним узорком може вршити 
контролу набављених тонера. У случају да се током контроле утврди да је Продавац 
испоручио неоригиналан тонер или тонер који не одговара квалитету за рециклирани 

тонер, Продавац ће платити пенале у износу од 100% вредности поруџбине из које 
потиче изабрани узорак. 
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ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

Продавац је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 1412015 и 68/2015), без одлагања 
писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 

поступка јавне набавке, која наступи током важења оквирног споразума, односно 
појединачног уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

ч.lJан 12. 

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

Члан 13. 

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 

Период важења Уговора је до 31.12. 2018.године 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када 

друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете 

обавезе. 

О раскиду уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити 

другу уговорну страну. 

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема 
писменог обавештења о раскиду Уговора. 

ЧJIан 14. 

Све eBeHTya.ГlНe спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном 

спорове ће решавати Привредни суд у Београду. 

Члан 15. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака 
уговорна страна задржава по 3 (три) примерка. 

НАРУЧИЛАЦ 
'ника 


