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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1
(за јавну набавку – услуга израде услуге оправке тешких моторних дрезина и тешке
пружне механизације, у отвореном поступку, по партијама, број набавке 59/2017
У конкурсној документцији у обрасцу бр.6-3, Модел уговора за Партију 3 - редовна
оправка тешкe пружне механизације, 12 комада стоји:
Образац бр.6-3
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
о пружању услуге редовне оправке тешких моторних дрезина и тешке пружне
механизације по критеријуму безбедности саобраћаја, у отвореном поступку,
по партијама, за Партију 3 – редовна оправка тешкe пружне механизације, 12
комада
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1. Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд, Немањина 6, ПИБ 109108420,
матични број 21127094, које заступа вршилац дужности генералног директора Др
Мирољуб Јевтић (у даљем тексту: Наручилац),
и
2.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(у даљем тексту: Пружалац услуга)
Предмет Уговора
Члан 1.
Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Пружаоца
услуге по основу јавне набавке пружања услуга редовне оправке тешких

моторних дрезина и тешке пружне механизације по критеријуму безбедности
саобраћаја, у отвореном поступку, по партијама, за Партију 3 – редовна
оправка тешкe пружне механизације
Уговорне стране су сагласне да Пружалац услуге Наручиоцу изврши услугу у складу
са усвојеном понудом Пружаоца услуге број _______________ од ________.2017
године, која чини саставни део овог уговора.
Саставни део Уговора чине и:
- Образац бр. 2 – Образац структуре цена
- Техничка спецификација и технички услови из поглавља II конкурсне
документације за предметну партију
Вредност Уговора
Члан 2.
Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи: ______________________ дин
ПДВ (20%) износи: ______________________ дин
Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи: ______________________ дин
Цене
Члан 3.
Јединичне цене су дате у Обрасцу структуре цене уз понуду број ______________, и
саставни је део Уговора.
Уговорена цена изршене услуге је фиксна за комплетну услугу у оквиру уговорених
услова и рока извршења.
Услови и начин плаћања
Члан 4.
Плаћање ће се вршити на основу рачуна за свако појединачно возило који издаје
Пружалац услуге и то у року од 45 дана од испостављања фактуре за извршену
услугу.
Пружалац услуге уз фактуру прилаже копију записника о извршеном техничком
пријему.
Рок извршења услуге
Време задржавања возила у РО
Члан 5.
Рок за извршење услуге је _________дана од пријема возила на оправку, тј. од дана
потписивања Улазног записника при преузимању возила на оправку.
Услуга која је предмет јавне набавке, извршиће се код Пружаоца услуге.
Упућивање возила у РО
Наручилац се обавезује да ће Пружаоцу услуге доставити (о свом трошку на
територији Републике Србије) прву количину возила на оправку у најкраћем могућем
периоду , а затим и остала возила сукцесивно узимајући у обзир рок важења
Уговора.
Наручилац сноси све трошкове трошкове транспорта возила, делова и склопова које
наручилац обезбеђује, отпадног материјала, своје трошкове примопредаје и фазне
контроле.

Предаја возила у РО
Предаја возила у РО врши се у тренутку њиховог доспећа код Пружаоца услуге.У
циљу примопредаје возила,по уласку у радионици, Пружалац услуге поставља
возила на договореним колосецима како би заједно са представницама Наручиоца
извршио темељно снимање возила након чега ће сачинити комисијски улазни
Записник који треба да садржи:
а) серију и индивидуални број возила,
б) датум и место последње РО,
в) датум примопредаје возила у садашњу РО,
г) попис недостајућих, оштећених, истрошених и неисправних делова,
склопова, уређаја, система и стање горњег строја возила ,
д) дебљину точкова мерену изнад граничног жлеба и мере венаца точкова
осовинских склопова,
ђ) попис урађених модификација/ реконструкција,
е) број ванредних оправака од последње редовне оправке,
ж) датум од када се рачуна време задржавања возила у РО.
З) пресек стања количине горива у резервоару, и опремљеност алатом и инвентаром
приликом пријема возила у РО
Наведени Записник ће се сачинити у 3 ( три ) примерка, од којих по један примерак
задржавају потписници, а један се доставља уз фактуру за односна возила.
Замењени неисправни делови и склопови који се не могу оправити расходују се
комисијски. Комисију чине представници Наручиоца и Пружаоца услуге. Записник о
расходовању мора да садржи податке о деловима и склоповима који се расходују и
која је врста и количина материјала добијена. Расходовани материјал се враћа
Наручиоцу.
Технички услови
Члан 6.
Услуга из Предмета овог Уговора мора бити урађена у складу са Техничком
спецификацијом и Техничким условима из поглавља II конкурсне документације за
предметну партију, и који чине саставни део овог Уговора.
Квалитативни и квантитативни пријем
Члан 7.
Квантитативни и квалитативни пријем добара из понуде вршиће стручна комисија
Наручиоца у складу са техничким условима, по извршеној услузи при чему је
Пружалац услуге дужан да доставиоверену техничку документацију са свим
потребним мерним листама и атесте о извршеној услузи која ће бити прилог
обострано потписаном записнику о квалитативном пријему. Један оверени
примерак записника са пратећом документацијом Пружалац услуге предаје уз
возило након оправке.
Наручилац је у обавези да писаним путем обавести Пружаоца услуге о стручним
лицима која ће вршити фазну контролу и завршни технички пријем по извршеној
услузи.
Све примедбе које евентуално буду достављене од стране комисије за технички
преглед, а односе се на извршење услуге (радове и уграђене делове), Пружалац
услуге мора да о свом трошку отклони одмах у најкраћем могућем року, а најкасније
до пуштања возила у саобраћај.

Свако одступање квалитета и квантитета од захтеваног, Наручилац одмах
рекламира Пружаоцу услуге, од дана констататације наведеног. Пружалац услуге је
дужан да одмах предложи начин за отклањање уочених недостатака и да изврши
њихово отклањање у најкраћем могућем року, а најкасније до пуштања возила у
саобраћај.
Извршење услуге и документа
Члан 8.
Пружалац услуге се обавезује да поштом на адресу Наручиоца достави следећа
документа:
оригинал рачун Пружаоца услуге који приказује количину, јединичну цену по
возилу уколико је на рачуну више вагона и укупну вредност, извршене услуге (2
примерка),
копију записника о квалитативном и квантитативном пријему
техничку документацију
Рекламација и техничка гаранција
Члан 9
Гарантни рок за све извршене оправке на возилима, уређајима, склоповима или
деловима, износи ________________месеци од дана извршења оправке, тј од
потписивања записника о квалитативном пријему.
Уколико у току периода трајања Гарантног рока дође до отказа неког од саставних
делова предметних возила Наручилац ће се писаним путем обратити Пружаоцу
услуге са захтевом да се техничка лица Пружаоца услуге увере у оправданост
захтева за отклањање недостатака на месту отказа неког од саставних делова
возила. Пружалац услуге је дужан да у року од 2 дана од тренутка пријема
обавештења од стране Наручиоца предложи начин за отклањање уочених
недостатака и да изврши њихово отклањање у најкраћем могућем року, али не дуже
од 5 дана .
Наручилац је дужан да обезбеди Пружаоцу услуге могућност да провери основаност
стављених приговора.
Све трошкове настале кривицом Пружаоца услуге по овом члану сноси Пружалацц
услуге.
Члан 10
Пружалац услуге се обавезује да ће у случају настанка квара на возилима својом
кривицом, у гарантном року (што треба записнички утврдити путем овлашћених
представника уговорених страна ), отклонити настали квар о свом трошку и то у
најкраћем могућем року, али не дуже од 5 радних дана од дана почетка
рекламације.
Пружалац услуге се обавезује да ће платити износ једног кол-дана, за сваки дан
искључења возила из саобраћаја у гарантном року,на основу фактурисаних пенала
од стране Наручиоца, због квара насталог кривицом Извођача,с тим да максималан
износ пенала,по овом основу, не може прећи 5% од коначно обрачунате вредности
последње редовне оправке (РО) предметних возила.
Узроке квара, као и мере за њихово најбрже отклањање, на возилима искљученим
на пругама ’’Железнице Србије’’, Пружаоц услуге и Наручилац треба комисијски да
утврде у року од два дана, од дана када је Наручилац писаним путем упутио
рекламацију Пружаоцу услуге.
У случају спречености, Пружалац услуге даје писмену сагласност да Наручилац сам
изврши дефектажу, предложи решење за отклањање квара или отклони квар на

терену, тј. оспособи возила да се отпреме у Домицил ради коначне оправке, чиме
прихвата оправку на свој терет . Овако отклоњен квар продужава трајање гарантног
рока за рекламирани склоп возила.
Рекламацију квара на возилима,по снимању истих у радионици, Наручилац врши
телефоном, а потрврђује писмено.
По пријему писмене рекламације Пружалац је дужан да одмах одговори да ли жели
доћи на утврђивање рекламације у року од два дана. У случају да Пружалац не
пошаље одговор, сматра се да неће доћи на утврђивање узрока квара, већ
рекламацију и трошкове за њено отклањање прихвата, аутоматски на свој терет.
Након оправке возила Наручилац прилаже Пружаоцу услуге комисијски записник
са тачним описом квара и налазом о узроку квара, уз рачун са спецификацијом
извршених радова и утрошеног материјала за отклањање квара, као и висину
пенала за имобилизацију предметних возила.
Уговорна казна
Члан 11
Ако Пружалац услуге закасни да изврши уговорену услугу у уговореном року дужан
је да за сваки дан закашњења плати примаоцу уговорну казну у износу од 1 ‰
(промил) дневно на вредност извршене услуге са закашњењем, стим да укупна
казна не може бити већа од 5 % од укупне вредности.
Делимично извршење услуге у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања
уговорне казне.
Износ за наплату уговорне казне обрачунава Наручилац при исплати рачуна.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 12.
Пружалац услуге ће по закључивању Уговора доставити Наручиоцу бланко соло
меницу са меничним овлашћењем на 10% уговорене вредности без ПДВ-а и
роком важења 30 дана од уговореног рока за коначно извршење посла.
Такође је потребно доставити и копију депо картона лица овлашћених за
потписивање и потврду пословне банке која представља доказ да је меница
регистрована код Народне банке Србије.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
Пружалац услуге доставља ново менично овлашћење на исти износ са 30 дана
дужим роком важења од новоутврђеног рока за извршење Уговора.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Пружалац
услуге не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
Додатна објашњења и информације
Члан 13.
У случају прекида пружања услуге Пружалац услуге је дужан да достави сва
додатна објашњења и информације, а ради предузимања активности за
разрешавање насталог проблема.

Раскид уговора
Члан 14.
Наручилац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће
упутити Пружаоцу услуге раскине овај Уговор у целости или делимично:
ако Пружалац услуге не изврши услугу делимично или у целости у року
(роковима) из Уговора.
ако Пружалац услуге не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
ако услуга не испуњава одређене параметре квалитета из понуде, односно ако
не испуњава техничке услове;
уколико околности више силе буду трајале дуже од 30 дана, а уговорне стране се
не споразумеју о продужењу важности уговора.
Виша сила
Члан 15.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по
овом Уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље
уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти
државних органа од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или на неки други
писани начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају
извршење уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој
страни наступање околности више силе, а која је том околношћу погођена, не може
се позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречава слање таквог
обавештења.
За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције
због неизвршења уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних
обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и
разумног рока отклањања последица тих околности.
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од једног месеца свака од
уговорних страна задржава право да раскине уговор.
Решавање спорова
Члан 16.
У случају спора између Наручиоца и Пружаоца услуге уговара се надлежност
Привредног суда у Београду.
Измена и допуна Уговора
Члан 17.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми,
сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор.
Изузетно става 1. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине Уговор
уколико Пружалац услуге не изврши услугу која је предмет јавне набавке, у
уговореном року, као ни у накнадном року који му Наручилац одреди.

Остале одредбе
Члан 18.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим
односима.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а примењује се издавањем
гаранције за добро извршење посла, сходно члану 11. овог Уговора.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорених
страна припада по 3 (три) примерка.

За Пружаоца услуге

____________________

За Наручиоца
в. д. генерални директор
________________________
Др Мирољуб Јевтић

Напомена: Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем
подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе
понуђача, односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да
модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и оверити печатом модел уговора.
Овај Модел уговора представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, и ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи Уговор о јавној
набавци, након што му је Уговор додељен, то ће представљати негативну референцу
према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН.

Мења се члан 12 у моделу уговора и модел уговора сада гласи:

Образац бр.6-3
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
о пружању услуге редовне оправке тешких моторних дрезина и тешке пружне
механизације по критеријуму безбедности саобраћаја, у отвореном поступку,
по партијама, за Партију 3 – редовна оправка тешкe пружне механизације, 12
комада
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1. Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд, Немањина 6, ПИБ 109108420,
матични број 21127094, које заступа вршилац дужности генералног директора Др
Мирољуб Јевтић (у даљем тексту: Наручилац),
и
2.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(у даљем тексту: Пружалац услуга)
Предмет Уговора
Члан 1.
Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Пружаоца
услуге по основу јавне набавке пружања услуга редовне оправке тешких
моторних дрезина и тешке пружне механизације по критеријуму безбедности
саобраћаја, у отвореном поступку, по партијама, за Партију 3 – редовна
оправка тешкe пружне механизације
Уговорне стране су сагласне да Пружалац услуге Наручиоцу изврши услугу у складу
са усвојеном понудом Пружаоца услуге број _______________ од ________.2017
године, која чини саставни део овог уговора.
Саставни део Уговора чине и:
- Образац бр. 2 – Образац структуре цена
- Техничка спецификација и технички услови из поглавља II конкурсне
документације за предметну партију
Вредност Уговора
Члан 2.
Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи: ______________________ дин
ПДВ (20%) износи: ______________________ дин
Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи: ______________________ дин

Цене
Члан 3.
Јединичне цене су дате у Обрасцу структуре цене уз понуду број ______________, и
саставни је део Уговора.
Уговорена цена изршене услуге је фиксна за комплетну услугу у оквиру уговорених
услова и рока извршења.
Услови и начин плаћања
Члан 4.
Плаћање ће се вршити на основу рачуна за свако појединачно возило који издаје
Пружалац услуге и то у року од 45 дана од испостављања фактуре за извршену
услугу.
Пружалац услуге уз фактуру прилаже копију записника о извршеном техничком
пријему.
Рок извршења услуге
Време задржавања возила у РО
Члан 5.
Рок за извршење услуге је _________дана од пријема возила на оправку, тј. од дана
потписивања Улазног записника при преузимању возила на оправку.
Услуга која је предмет јавне набавке, извршиће се код Пружаоца услуге.
Упућивање возила у РО
Наручилац се обавезује да ће Пружаоцу услуге доставити (о свом трошку на
територији Републике Србије) прву количину возила на оправку у најкраћем могућем
периоду , а затим и остала возила сукцесивно узимајући у обзир рок важења
Уговора.
Наручилац сноси све трошкове трошкове транспорта возила, делова и склопова које
наручилац обезбеђује, отпадног материјала, своје трошкове примопредаје и фазне
контроле.
Предаја возила у РО
Предаја возила у РО врши се у тренутку њиховог доспећа код Пружаоца услуге.У
циљу примопредаје возила,по уласку у радионици, Пружалац услуге поставља
возила на договореним колосецима како би заједно са представницама Наручиоца
извршио темељно снимање возила након чега ће сачинити комисијски улазни
Записник који треба да садржи:
а) серију и индивидуални број возила,
б) датум и место последње РО,
в) датум примопредаје возила у садашњу РО,
г) попис недостајућих, оштећених, истрошених и неисправних делова,
склопова, уређаја, система и стање горњег строја возила ,
д) дебљину точкова мерену изнад граничног жлеба и мере венаца точкова
осовинских склопова,
ђ) попис урађених модификација/ реконструкција,
е) број ванредних оправака од последње редовне оправке,
ж) датум од када се рачуна време задржавања возила у РО.
З) пресек стања количине горива у резервоару, и опремљеност алатом и инвентаром
приликом пријема возила у РО

Наведени Записник ће се сачинити у 3 ( три ) примерка, од којих по један примерак
задржавају потписници, а један се доставља уз фактуру за односна возила.
Замењени неисправни делови и склопови који се не могу оправити расходују се
комисијски. Комисију чине представници Наручиоца и Пружаоца услуге. Записник о
расходовању мора да садржи податке о деловима и склоповима који се расходују и
која је врста и количина материјала добијена. Расходовани материјал се враћа
Наручиоцу.
Технички услови
Члан 6.
Услуга из Предмета овог Уговора мора бити урађена у складу са Техничком
спецификацијом и Техничким условима из поглавља II конкурсне документације за
предметну партију, и који чине саставни део овог Уговора.
Квалитативни и квантитативни пријем
Члан 7.
Квантитативни и квалитативни пријем добара из понуде вршиће стручна комисија
Наручиоца у складу са техничким условима, по извршеној услузи при чему је
Пружалац услуге дужан да доставиоверену техничку документацију са свим
потребним мерним листама и атесте о извршеној услузи која ће бити прилог
обострано потписаном записнику о квалитативном пријему. Један оверени
примерак записника са пратећом документацијом Пружалац услуге предаје уз
возило након оправке.
Наручилац је у обавези да писаним путем обавести Пружаоца услуге о стручним
лицима која ће вршити фазну контролу и завршни технички пријем по извршеној
услузи.
Све примедбе које евентуално буду достављене од стране комисије за технички
преглед, а односе се на извршење услуге (радове и уграђене делове), Пружалац
услуге мора да о свом трошку отклони одмах у најкраћем могућем року, а најкасније
до пуштања возила у саобраћај.
Свако одступање квалитета и квантитета од захтеваног, Наручилац одмах
рекламира Пружаоцу услуге, од дана констататације наведеног. Пружалац услуге је
дужан да одмах предложи начин за отклањање уочених недостатака и да изврши
њихово отклањање у најкраћем могућем року, а најкасније до пуштања возила у
саобраћај.
Извршење услуге и документа
Члан 8.
Пружалац услуге се обавезује да поштом на адресу Наручиоца достави следећа
документа:
оригинал рачун Пружаоца услуге који приказује количину, јединичну цену по
возилу уколико је на рачуну више вагона и укупну вредност, извршене услуге (2
примерка),
копију записника о квалитативном и квантитативном пријему
техничку документацију

Рекламација и техничка гаранција
Члан 9
Гарантни рок за све извршене оправке на возилима, уређајима, склоповима или
деловима, износи ________________месеци од дана извршења оправке, тј од
потписивања записника о квалитативном пријему.
Уколико у току периода трајања Гарантног рока дође до отказа неког од саставних
делова предметних возила Наручилац ће се писаним путем обратити Пружаоцу
услуге са захтевом да се техничка лица Пружаоца услуге увере у оправданост
захтева за отклањање недостатака на месту отказа неког од саставних делова
возила. Пружалац услуге је дужан да у року од 2 дана од тренутка пријема
обавештења од стране Наручиоца предложи начин за отклањање уочених
недостатака и да изврши њихово отклањање у најкраћем могућем року, али не дуже
од 5 дана .
Наручилац је дужан да обезбеди Пружаоцу услуге могућност да провери основаност
стављених приговора.
Све трошкове настале кривицом Пружаоца услуге по овом члану сноси Пружалацц
услуге.
Члан 10
Пружалац услуге се обавезује да ће у случају настанка квара на возилима својом
кривицом, у гарантном року (што треба записнички утврдити путем овлашћених
представника уговорених страна ), отклонити настали квар о свом трошку и то у
најкраћем могућем року, али не дуже од 5 радних дана од дана почетка
рекламације.
Пружалац услуге се обавезује да ће платити износ једног кол-дана, за сваки дан
искључења возила из саобраћаја у гарантном року,на основу фактурисаних пенала
од стране Наручиоца, због квара насталог кривицом Извођача,с тим да максималан
износ пенала,по овом основу, не може прећи 5% од коначно обрачунате вредности
последње редовне оправке (РО) предметних возила.
Узроке квара, као и мере за њихово најбрже отклањање, на возилима искљученим
на пругама ’’Железнице Србије’’, Пружаоц услуге и Наручилац треба комисијски да
утврде у року од два дана, од дана када је Наручилац писаним путем упутио
рекламацију Пружаоцу услуге.
У случају спречености, Пружалац услуге даје писмену сагласност да Наручилац сам
изврши дефектажу, предложи решење за отклањање квара или отклони квар на
терену, тј. оспособи возила да се отпреме у Домицил ради коначне оправке, чиме
прихвата оправку на свој терет . Овако отклоњен квар продужава трајање гарантног
рока за рекламирани склоп возила.
Рекламацију квара на возилима,по снимању истих у радионици, Наручилац врши
телефоном, а потрврђује писмено.
По пријему писмене рекламације Пружалац је дужан да одмах одговори да ли жели
доћи на утврђивање рекламације у року од два дана. У случају да Пружалац не
пошаље одговор, сматра се да неће доћи на утврђивање узрока квара, већ
рекламацију и трошкове за њено отклањање прихвата, аутоматски на свој терет.
Након оправке возила Наручилац прилаже Пружаоцу услуге комисијски записник
са тачним описом квара и налазом о узроку квара, уз рачун са спецификацијом
извршених радова и утрошеног материјала за отклањање квара, као и висину
пенала за имобилизацију предметних возила.

Уговорна казна
Члан 11
Ако Пружалац услуге закасни да изврши уговорену услугу у уговореном року дужан
је да за сваки дан закашњења плати примаоцу уговорну казну у износу од 1 ‰
(промил) дневно на вредност извршене услуге са закашњењем, стим да укупна
казна не може бити већа од 5 % од укупне вредности.
Делимично извршење услуге у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања
уговорне казне.
Износ за наплату уговорне казне обрачунава Наручилац при исплати рачуна.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 12.
Пружалац услуге ће приликом потписивања уговора доставити Наручиоцу као
средство финансијског обезбеђења испуњења уговорених обавеза:
- банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности
уговора без ПДВ-а, која је неопозива, безусловна, платива на први позив и без
приговора са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно
извршење свког појединачног уговора у целости.
Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења Пружаоцу услуге,
пре истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена
тим средством.
Пружалац услуге је дужан да, приликом потписивања уговора, а најкасније у року од
8 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију
за добро извршење посла у износу од десет (10%) процената од вредности Уговора
без ПДВ-а, која је неопозива, безусловна, платива на први позив, са роком важности
30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла, у целости.
Достављање банкарске гаранције из овог члана, сматраће се уговорном обавезом,
те недостављање исте сматра се неиспуњењем обавеза дефинисаних овим
Уговором.
Наведено средство финансијског обезбеђења Наручилац услуга има право да
активира у случају да Пружалац услуга у потпуности или делимично не извршава
своје уговорне обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то
уговорено, као и у случају раскида Уговора.
Гаранција за добро извршење посла је изражена у динарима и у облику
предвиђеном конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.
У случају продужетка рока за извршење уговорене обавезе, Пружалац услуге је у
обавези да Наручиоцу достави нова средства гаранције за добро извршење посла
са продуженим роком важности дужим 30 дана од новоутврђеног рока за извршење
посла.
Додатна објашњења и информације
Члан 13.
У случају прекида пружања услуге Пружалац услуге је дужан да достави сва
додатна објашњења и информације, а ради предузимања активности за
разрешавање насталог проблема.

Раскид уговора
Члан 14.
Наручилац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће
упутити Пружаоцу услуге раскине овај Уговор у целости или делимично:
ако Пружалац услуге не изврши услугу делимично или у целости у року
(роковима) из Уговора.
ако Пружалац услуге не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
ако услуга не испуњава одређене параметре квалитета из понуде, односно ако
не испуњава техничке услове;
уколико околности више силе буду трајале дуже од 30 дана, а уговорне стране се
не споразумеју о продужењу важности уговора.
Виша сила
Члан 15.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по
овом Уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље
уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти
државних органа од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или на неки други
писани начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају
извршење уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој
страни наступање околности више силе, а која је том околношћу погођена, не може
се позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречава слање таквог
обавештења.
За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције
због неизвршења уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних
обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и
разумног рока отклањања последица тих околности.
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од једног месеца свака од
уговорних страна задржава право да раскине уговор.
Решавање спорова
Члан 16.
У случају спора између Наручиоца и Пружаоца услуге уговара се надлежност
Привредног суда у Београду.
Измена и допуна Уговора
Члан 17.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми,
сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор.
Изузетно става 1. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине Уговор
уколико Пружалац услуге не изврши услугу која је предмет јавне набавке, у
уговореном року, као ни у накнадном року који му Наручилац одреди.

Остале одредбе
Члан 18.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим
односима.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а примењује се издавањем
гаранције за добро извршење посла, сходно члану 11. овог Уговора.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорених
страна припада по 3 (три) примерка.

За Пружаоца услуге

____________________

За Наручиоца
в. д. генерални директор
________________________
Др Мирољуб Јевтић

Напомена: Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем
подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе
понуђача, односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да
модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и оверити печатом модел уговора.
Овај Модел уговора представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, и ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи Уговор о јавној
набавци, након што му је Уговор додељен, то ће представљати негативну референцу
према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН.

