АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
11000 Београд, Немањина 6
Телефон: +381 11 3618 437
e-mail:nabavke.infra@srbrail.rs
Број: 24/2020 –128
Датум: 20.01.2020.

ПРЕДМЕТ: Измене и допуне бр. 1
Јавна набавка мале вредности услугe - Контролни специјалистички преглед
Панчевачког моста у км 5+270, пруге Београд Центар-Панчево главна-Вршацдржавна граница Л=1065m са извештајем о стању моста, набавка број 83/19

1)

У одељку V- Услови за учешће у поступку ЈН из чл. 75 и 76. Закона о ЈН и упутство
како се доказује испуњеност тих услова(стр.6)- Обавезни услови , тачка 4 :
текст:„лиценца П141Г2 «
Мења се и гласи:„лиценца П142Г1“

2)

У конкурсној документацији (стр. 23) – у Моделу уговора на I страни мења се :
 Заступник Наручиоца
 Члан 1. Став 2 . мења се и гласи :
„Уговорне стране су сагласне да Извршилац за Наручиоца изврши контролни
специјалистички преглед, у свему према техничкој спецификацији из Oдељка
III конкурсне документације, којa чини саставни део овог Уговора.“

3)

У конкурсној документацији (стр. 24) – у Моделу уговора члан 7 , став 3, тачка 1)
мења се и гласи :
1) да је контролни специјалистички преглед са Извештајем о стању моста
извршен у складу са Законом о планирању и иградњи (“Службени гласник РС",
бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,145/2014,
83/2018, 31/2019 и 37/2019- др. закон).

4)

Продужава се рок за достављање понуда
 Нови рок за достављање понуда је 27.01.2020.године, до 12,00 часова
 Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање
понуда, тј. 27.01.2020. године, са почетком у 13.00 часова
Остали део конкурсне документације остаје непромењен.
Прилог: Нов Модел уговора

УГОВОР О ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ
КОНТРОЛНИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПАНЧЕВАЧКОГ МОСТА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1. Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд, Немањина 6, Београд, матични број
21127094, ПИБ 109108420, које заступа вршилац дужности генералног директора Др
Мирољуб Јевтић (у даљем тексту: Наручилац),
и
2.
„__________________________________________________________________________“,
адреса_______________________________________________________________________
,, матични број __________________, ПИБ ______________________, кога заступа
_______________________________(у даљем тексту: Извршилац),
Предмет Уговора
Члан 1.
Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Извршиоца по
основу пружања услугe контролног специјалистичког прегледа Панчевачког моста у км
5+270, пруге Београд Центар-Панчево главна-Вршац-државна граница Л=1065м са
извештајем o стању моста.
Уговорне стране су сагласне да Извршилац за Наручиоца изврши контролни
специјалистички преглед, у свему према техничкој спецификацији из Oдељка III
конкурсне документације, којa чини саставни део овог Уговора.
Рок извршења услуге
Члан 2.
Извршилац је дужан да започне вршење услуге одмах по потписивању Уговора.
Рок за достављање Извештаја о стању моста је __________ радних дана од датума
закључења Уговора.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Укупна вредност услуге из члана 1. овог Уговора износи _______________ динара без
ПДВ-(словима:______________________________________________________________),
односно ____________________ динара са ПДВ-ом,
(словима:___________________________________________________________________).
Укупна вредност ПДВ-а износи ________________________ динара.
(словима:___________________________________________________________________).

Члан 4.
Под уговореном ценом се подразумева цена за услугу контролног специјалистичког
прегледа Панчевачког моста у км 5+270, пруге Београд Центар-Панчево главна-Вршацдржавна граница Л=1065м са извештајем o стању моста, која обухвата све трошкове
Извршиоца.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да ће Извршиоцу уговорену цену из члана 3. овог Уговора
уплатити
на
његов
текући
рачун
_______________________
код
_________________________ банке, у року од 45 дана од дана пријема рачуна. Уз рачун
Извршилац се обавезује да достави копију Извештаја о обављеној услузи контролног
специјалистичког прегледа.
Обавезе Наручиоца
Члан 6.
Наручилац се обавезује да омогући Извршиоцу увид у постојећу техничку
документацију и друге податке којим располаже, неопходнe за извршење услуге из
члана 1. овог Уговора.
Обавезе Извршиоца
Члан 7.
Извршилац се обавезује да ће приликом контролног специјалистичког прегледа
применити све прописе и стандарде који регулишу предмет набавке.
Извршилац је у обавези да контролни специјалистички преглед са Извештајем о стању
моста изврши стручно и квалитетно.
Под квалитетно обављеним послом Наручилац подразумева:
1) да је контролни специјалистички преглед са Извештајем о стању моста извршен у
складу са Законом о планирању и иградњи (“Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009
- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019- др. закон).
2) поштовање уговорених рокова из члана 2. овог Уговора.
Члан 8.
Извршилац се обавезује да ће Извештај о стању моста израдити у четири (4) штампана
примерака и два (2) примерка на CD-у, и исте доставити Сектору за грађевинске послове,
''Инфраструктура железнице Србије'' а. д.
Члан 9.
Извршилац се обавезује да на позив Наручиоца презентира резултате Извештаја о стању
моста исте образложи и брани.

Гаранција за добро извршење посла
Члан 10.
Извршилац ће у моменту закључења Уговора доставити Наручиоцу бланко соло меницу
за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења
менице је 30 дана дужи од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости.
У случају продужетка рока из члана 2. овог Уговора, Извршилац је у обавези да
Наручиоцу достави ново менично писмо на исти износ, са роком важности 30 дана
дужим од новоутврђеног рока за извршење Уговора у целости.
Бланко соло меница за добро извршење посла биће платива Наручиоцу као накнада за
губитак до кога буде дошло због пропуста Извршиоца да изврши своје обавезе по овом
Уговору.
Бланко соло меницу за добро извршење посла Наручилац ће вратити Извршиоцу у року
од 30 (тридесет) дана од дана када Извршилац буде испунио све уговорене обавезе.
Наручилац не може вратити средство обезбеђења Извршиоцу, пре истека рока трајања,
осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством.
Члан 11.
Ако Извршилац не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки дан
закашњења плати Наручиоцу уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно на вредност
извршених услуга са закашњењем, с тим да укупна казна не може бити већа од 5% (пет
процената) вредности Уговора.
Делимично извршење услуга у предвиђеном року на искључује обавезу плаћања
уговорне казне за део неизвршених услуга.
Ако Извршилац једнострано раскине Уговор или изврши услугу која битно одступа од
уговорених одредби по питању квалитета и рокова извршења услуге, Наручилац има
право да депоновану бланко соло меницу за добро извршење посла поднесе на наплату.
Раскид Уговора
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да се Уговор може раскинути споразумно.
Уговор се може раскинути једнострано у случају када једна уговорна страна не испуњава
своје уговорне обавезе, при чему савесна уговорна страна има право на накнаду
причињене штете.
Уговорне стране су обавезне да о раскиду уговора обавесте другог уговарача писменим
путем.

Виша сила
Члан 13.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно последица неизвршења обавеза
по овом Уговору, уколико се неиспуњење може приписати деловањима 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 14.
У случају спора између Наручиоца и Извршиоца уговара се надлежност Привредног
суда у Београду.
Измена и допуна Уговора
Члан 15.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми,
сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор.
Изузетно од става 1. овог члана, Наручилац има право да једнострано раскине Уговор
уколико Извршилац не изврши услугу која је предмет јавне набавке, у уговореном року,
као ни у накнадном року који му Наручилац одреди.
Остале одредбе
Члан 16.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим
односима ("Сл. Лист СФРЈ",бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ",
бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља).

Члан 17.
Овај Уговор се сматра закљученим и примењује се потписивањем од обе уговорне стране
и достављањем бланко соло менице за добро извршење посла, у складу са чланом 10.
овог Уговора.
Члан 18.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих за Наручиоца 3(три)
примерка, а за Извршиоца 3 (три) примерка.

За Извршиоца

За Наручиоца
в.д. генералног директора

______________________

________________________________
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.

