
Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда. Понуђач је дужан да у 

понуди назначи рок важења понуде. 

Понуда која има краћи рок важења понуде од 30 дана, као и понуда у којој понуђач није навео рок 

важења понуде, биће одбијена као неприхватљива. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

Средства финансијског обезбеђења 

Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, понуђачи су у обавези да доставе 

оригинал сопствену бланко меницу, са копијом депо картона, и захтевом за регистрацију менице у 

регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом, 

насловљеним на Предшколску установу ,,11. април“- Нови Београд, у износу од 5% од укупне 

вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а,са роком важности минимум 30 дана од дана јавног 

отварања понуда, односно до истека рока важности понуде. 

Као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач/и – 

Извршиоц/и, биће у обавези да достави/е: 

-у року од 8 (осам) дана од дана потписивања Уговора, достави Купцу сопствену бланко меницу, 

са клаузулом  „без протеста“ за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне уговорене 

вредности са ПДВ-ом, и са роком важности 30 дана дужим од дана извршења предметних услуга 

у целости: 

- Менично писмо – овлашћење 

- Фотокопија депо картона са потписима овлашћених лица 

- Захтев о регистрацији менице из регистра Народне банке Србије - копија 

 

Место извршења услуга 

Изабрани понуђач – Извршилац услуга, ће бити у обавези да, у року одређеном у понуди, изврши 

услуге  која су предмет набавке на локацији у договору са Наручиоцем које се налазе на списку који 

саставни део обрасца бр. 2а. 

Начин и услови плаћања, рок испоруке и гарантни рок 
-Наручилац ће цену (накнаду) за предметне услуге плаћати на месечном нивоу у току трајања 

уговора.  

-Рачун за пружене услуге Понуђач испоставља месечно, и то на почетку текућег месеца за 

претходни  месец. 

-Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна, односно рок плаћања је 45 дана од 

дана пријема исправног рачуна/фактуре. 

-Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

-Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

-Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора. 
-Понуђена цена мора да обухвата све евентуалне пратеће трошкове укључујући трошкове пркључка на 

односну локацију, евентуалног превоза до локације, као и трошкове пратећих делова који су неопходни за 

извршење услуге. 

-Наручилац неће узети у обзир накнадно обрачунате трошкове од стране Понуђача. 

-Рок извршења услуга је сукцесиван до 31.12.2016. године. 

 

Учествовање у заједничкој понуди или са подизвршиоцем 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач у понуди може да наступи:  

 - самостално,  

 - са подизвршиоцем 
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Накнадно обрачунате трошкове од стране Даваоца услуге, Корисник услуге неће узети у обзир. 

   

Члан 3. 

 Цену из члана 2. став 1. овог уговора, Корисник услуге плаћа на месечном нивоу у току 

трајања уговора. 

 Корисник услуга се обавезује да ће за услуге из члана 1.овог Уговора месечни износ  платити 

у року од 45 дана од  испостављања фактуре са пратећом документацијом / од дана службеног 

пријема исправног рачуна за пружене услуге у претходном месецу,на рачун Даваоца услуга бр. 

_____________________ код банке:_________________________________________. 

 Давалац услуге рачун за пружене услуге испоставља месечно и то на почетку месеца за 

претходни  месец. 

  

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 4. 

Као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач/и – 

Извршиоц/и, биће у обавези да достави/е : 

-у року од 8 (осам) дана од дана потписивања Уговора, достави Купцу сопствену бланко меницу, 

са клаузулом  „без протеста“ за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне уговорене 

вредности са ПДВ-ом, и са роком важности 30 дана дужим од дана извршења предметних услуга 

у целости и: 

- Менично писмо – овлашћење 

- Фотокопија депо картона са потписима овлашћених лица 

- Доказ о регистрацији менице из регистра Народне банке Србије - копија 

 

МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГА 

Члан 5. 

 Место пружања услуге која је предмет ове јавне набавке су објекати Корисника услуга: 

Предшколска установа „11 април“, тј. адресе локација дате у оквиру Спецификације понуде-образац 

2а. 

Давалац услуге се обавезује да изврши техничку припрему и обезбеди услове за прикључење 

уређаја у јединствену рачунарску мрежу Предшколске установе „11 април“, Нови Београд на свим 

локацијама наведеним у оквиру техничке/спецификације понуде-образац 2а дате у конкурсној 

документацији, и то у року од 2 дана од потписивања уговора за локације наведене у табелама у 

оквиру техничке/ спецификације понуде, и 7 дана од дана пријема захтева за увођење нове локације. 

 

КВАЛИТЕТ 

Члан 6. 

 Давалац услуге се обавезује да предметну услугу пружа квалитетно и стручно тј.на начин 

који Кориснику услуге обезбеђује несметан и безбедан рад. 

 Давалац услуге је дужан да обезбеди ниво услуге који је дефинисан техничком 

спецификацијом. 

Извршене услуге  морају задовољавати прописане услове квалитета, који су тражени у 

понуди. 

Давалац услуга гарантује Кориснику услуга да ће своје уговорене обавезе обављати у складу 

са природом уговореног посла, у духу добрих пословних обичаја, са пажњом доброг привредника, у 

свему према правилима струке и позитивним нормама 

Давалац услуге се обавезује: 

1. Да своју телекомуникациону мрежу неопходну за коришћење наведених услуга одржава у 

исправном стању, у складу са техничким прописима и стандардима у циљу непрекидног и 

неометаног коришћења услуге од стране Наручиоца. 
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