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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈН 57/2018 бр.1
( Јавна набавка у отвореном поступку са предлогом за закључењње оквирног споразума –
Унутрашњи уређаји)
1.

У конкурсној документацији на страни 8,9,30,31 и 32 стоји
Тражена количина за 2018. годину
Ред.бр.

Предмет јавне набавке

Количине

1

Реле V23167-B1039-Z002

Јед.мере
ком

2

Реле V23021-A0033-A101

ком

4

3

Реле V23021-A3013-A131

ком

4

Реле V23021-A3033-A131

ком

3
3

5

Реле V23021-A3023-A131

ком

3

6

Реле V23162-A4023-A141

ком

3

7

Реле V23162-A4010-A141

ком

3

8

Реле V23162-A0411-B104

ком

3

9

Реле PR15 E04

ком

10

Реле V23162-A4013-A141

ком

6
3

11

Реле V23162-A3023-A131

ком

3

12

Шраф за причвршћење групе за рам

ком

600

13

Зегер осигурач ø 5 mm

ком

600

14

Шоља шрафа за причвршћење групе
за рам

ком

600

15

Подлошка у који легне зегер осигурач
на шрафу за причвршћење групе за
рам

ком

600

16

Котве

ком

50

17

Зрна за контакте

ком

3000

18

Изводи на пригушници за повезивање
са шином

ком

18

1

5

19
20
21

Пертинакс изолација са разним
дебљинама за приг.
Преднапонски одводник са
осигурачем за пригушнице
Дигитални осцилоскоп 200Hz

ком

18

ком

18

ком

1

Јед.мере
ком

Количине

количина за 2019. годину
Ред.бр.

Предмет јавне набавке

1

Реле V23167-B1039-Z002

2

Реле V23021-A0033-A101

ком

26

3

Реле V23021-A3013-A131

ком

17

4

Реле V23021-A3033-A131

ком

5

Реле V23021-A3023-A131

ком

3
3

6

Реле V23162-A4023-A141

ком

3

7

Реле V23162-A4010-A141

ком

12

8

Реле V23162-A0411-B104

ком

3

9

Реле PR15 E04

ком

44

10

Реле V23162-A4013-A141

ком

7

11

Реле V23162-A3023-A131

ком

3

12

Шраф за причвршћење групе за рам

ком

1600

13

Зегер осигурач ø 5 mm

ком

1600

14

Шоља шрафа за причвршћење групе за
рам

ком

1600

15

Подлошка у који легне зегер осигурач
на шрафу за причвршћење групе за
рам

ком

1600

16

Котве

ком

300

17

Зрна за контакте

ком

10000

ком

4

ком

24

ком

50

18
19
20

Изводи на пригушници за повезивање
са шином
Пертинакс изолација са разним
дебљинама за приг.
Преднапонски одводник са осигурачем
за пригушнице

28

21

Исправљач за уређај АПБ-а

ком

6

22

Трансформатор за црвену

ком

10

23

Мотор електропоставне справе

ком

10

24

Контактна летва

ком

10

25

Чаура на потезној полузи

ком

20

26

Мотор електропоставне справе за ПП

ком

10

27

Центрифугална кочница

ком

20

28

Четкице за кочнице

ком

100

29

Електромагнетна кочница

ком

20

30

Жичани отпорник за регулацију
спуштања мотки

ком

50

31

Блинкер 12V

ком

3

32
33

Исправљач за уређај путног прелаза
DC 18V / 50Hz

ком

6

Исправљач за уређај путног
прелаза DC 18V / 83.3Hz

ком

6

ком

4

ком

4

ком

4

ком

4

37

Једнострука напојна глава
BsSk1727/141
Двострука напојна глава BsSk1727/142
Једнострука релејна глава
BsSk1727/143
Двострука релејна глава BsSk1727/144

38

Електролит-филтер од 40µF

ком

20

39

Поклопци за 8-делне кабловске главе

ком

20

40

Поклопци за 24-делне кабловске главе

ком

10

41

Поклопци за 56-делне кабловске главе

ком

5

42

Једнострука напојна и релејна глава
BsSk1727/145

ком

2

43

Једнострука релејна са филтером
BsSk1727/146

ком

4

ком

4

ком

3

ком

2

ком

3

ком

4

ком

20

Количине

34
35
36

44
45
46
47
48

49

Једнострука напојна са филтером
BsSk1727/147
Релејна група за улазни
сигнал
S25000-Q8585-X5
Релејна група за
предсигнал
S25000-Q8585-X3
Релејна група за излазни
сигнал S25000-Q8585-X1
Релејна група понављача
предсигналисања S25000-Q8585-X4
Рефлакторска LED светиљка за путне
прелазе 40W, 230V, 83,33 Hz са
интегрисаном фото ћелијом

Мења се и гласи :
Тражена количина за 2018. годину
Ред.бр.

Предмет јавне набавке

1

Реле V23167-B1039-Z002

Јед.мере
ком

2

Реле V23021-A0033-A101

ком

4

3

Реле V23021-A3013-A131

ком

4

Реле V23021-A3033-A131

ком

3
3

5

Реле V23021-A3023-A131

ком

3

6

Реле V23162-A4023-A141

ком

3

7

Реле V23162-A4010-A141

ком

3

8

Реле V23162-A0411-B104

ком

3

9

Реле PR15 E04

ком

10

Реле V23162-A4013-A141

ком

6
3

11

Реле V23162-A3023-A131

ком

3

12

Шраф за причвршћење групе за рам

ком

600

5

13

Зегер осигурач ø 5 mm

ком

600

14

Шоља шрафа за причвршћење групе
за рам

ком

600

15

Подлошка у који легне зегер осигурач
на шрафу за причвршћење групе за
рам

ком

600

16

Котве

ком

40

17

Зрна за контакте

ком

3000

ком

18

ком

18

ком

18

ком

1

Јед.мере
ком

Количине

18
19
20
21

Изводи на пригушници за повезивање
са шином
Пертинакс изолација са разним
дебљинама за приг.
Преднапонски одводник са
осигурачем за пригушнице
Дигитални осцилоскоп 200Hz

Тражена количина за 2019 годину:
Ред.бр.

Предмет јавне набавке

1

Реле V23167-B1039-Z002

2

Реле V23021-A0033-A101

ком

26

3
4
5

Реле V23021-A3013-A131
Реле V23021-A3033-A131
Реле V23021-A3023-A131

ком
ком
ком

7
3
3

6

Реле V23162-A4023-A141

ком

3

7

Реле V23162-A4010-A141

ком

12

8

Реле V23162-A0411-B104

ком

3

9

Реле PR15 E04

ком

44

10

Реле V23162-A4013-A141

ком

7

11

Реле V23162-A3023-A131

ком

3

12

Шраф за причвршћење групе за рам

ком

1000

13

Зегер осигурач ø 5 mm

ком

1000

14

Шоља шрафа за причвршћење групе за
рам

ком

15

Подлошка у који легне зегер осигурач
на шрафу за причвршћење групе за
рам

ком

1000

16

Котве

ком

260

17

Зрна за контакте

ком

7000

ком

2

ком

22

ком

32

18
19
20

Изводи на пригушници за повезивање
са шином
Пертинакс изолација са разним
дебљинама за приг.
Преднапонски одводник са осигурачем
за пригушнице

28

1000

21

Исправљач за уређај АПБ-а

ком

6

22

Трансформатор за црвену

ком

10

23

Мотор електропоставне справе

ком

10

24

Контактна летва

ком

10

25

Чаура на потезној полузи

ком

20

26

Мотор електропоставне справе за ПП

ком

10

27

Центрифугална кочница

ком

20

28

Четкице за кочнице

ком

100

29

Електромагнетна кочница

ком

20

30

Жичани отпорник за регулацију
спуштања мотки

ком

50

ком

3

ком

6

ком

6

ком

4

ком

4

ком

4

ком

4

31
32
33

Блинкер 12V
Исправљач за уређај путног прелаза
DC 18V / 50Hz

Исправљач за уређај путног
прелаза DC 18V / 83.3Hz

37

Једнострука напојна глава
BsSk1727/141
Двострука напојна глава BsSk1727/142
Једнострука релејна глава
BsSk1727/143
Двострука релејна глава BsSk1727/144

38

Електролит-филтер од 40µF

ком

20

39

Поклопци за 8-делне кабловске главе

ком

20

40

Поклопци за 24-делне кабловске главе

ком

10

41

Поклопци за 56-делне кабловске главе

ком

5

42

Једнострука напојна и релејна глава
BsSk1727/145

ком

2

43

Једнострука релејна са филтером
BsSk1727/146

ком

4

ком

4

ком

3

ком

2

ком

3

ком

4

ком

20

34
35
36

44
45
46
47
48

49

Једнострука напојна са филтером
BsSk1727/147
Релејна група за улазни
сигнал
S25000-Q8585-X5
Релејна група за
предсигнал
S25000-Q8585-X3
Релејна група за излазни
сигнал S25000-Q8585-X1
Релејна група понављача
предсигналисања S25000-Q8585-X4
Рефлакторска LED светиљка за путне
прелазе 40W, 230V, 83,33 Hz са
интегрисаном фото ћелијом

2.На страни 57-63 стоји

XI ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту :Купац )
и
______________________________________________
( у даљем тексту : Продавац )

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: Купац),
и
2. „___________________________________________________________________________“,
адреса_______________________________________________________________________, ,
матични број __________________, ПИБ ______________________, кога заступа
_______________________________(у даљем тексту: Продавац),
Предмет Оквирног споразума
Члан 1.
Овим оквирним спораумом регулишу се међусобна права и обавезе Купца и Продавца по
основу испоруке добара за јавну набавку - унутрашњих уређаја.
Уговорне стране су сагласне да Продавац за Купца изврши испоруку добара у свему према
јединичним ценама из обрасца структуре цене који се налази у прилогу оквирног спораума.
Рок испоруке
Члан 2.
Максимум 60 дана од дана слања поруџбенице за 2018.год. и 60 дана од слања поруџбенице за
2019.год.
Место испоруке добара
Члан 3.
Испорука предметних добара биће извршена у магацину Батајница, Матрозова бб.
Члан 4.
Овим оквирним спораумом није предвиђена додатна испорука.
Цена и начин плаћања
Члан 5.
Укупна вредност испоруке добара из члана 1. овог Оквирног споразума износи __________________________________________ динара без ПДВ-а
( словима: _________________________________________и 0/100 ),
Односно _________________________________ динара са ПДВ-ом,
(словима: _________________________________________ и 00/100).
Укупна вредност ПДВ-а износи ________________________динара
(словима: _________________________________________ и 00/100).
Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара из обрасца структуре цена фиксне и
да се неће мењати у случају промене цена елемената на основу којих су исте формиране.
Члан 6.
Купац се обавезује да ће са матичним бројем________________ уговорену цену утврђену у
складу са чланом 5. овог Оквирног споразума уплатити на његов текући рачун

бр._________________ код____________________банке, на основу испостављеног рачуна за
извршене услуге.
Купац се обавезује да плаћање изврши у року од 45 дана од дана пријема рачуна.
Гаранција
Члан 7.
Прoдaвaц гaрaнтуje дa су дoбрa, кoja сe испoручуjу пo угoвoру, у склaду са техничким
захтевима, подацима из усвојене понуде и Записником о квалитативно-квантитативном
пријему.
Гaрaнциja зa добра из члaнa 1. уговорa износи ___ месеци и почиње да тече од од датума
квантитативног пријема добара у стоваришту Купца.
Купац нема обавезу чувања фабричке амбалаже у којој су добра испоручена ради остваривања
права на гаранцију.
Уколико Купац приликом употребе добара установи да испоручена добра поседују
материјалне недостатке или скривене мане, као и у случају квара на испорученим добрима,
има право на рекламацију.
Прoдaвaц је дужан дa рeклaмaциje на испоручена добара прихвaтa у пeриoду важења
гаранције.
У случају замене рекламираних добара, извршиће се поновни квалитативно-квантитативни
пријем од стране овлашћених представника
Гарантни рок почиње да тече од датума квантитативног пријема новоиспоручених добара.
Све трошкове настале кривицом Продавца по овом члану сноси Продавац
Контрола квалитета – квалитативни пријем
Члан 8.
Уговорне стране ће извршити квалитативно-квантитативни пријем добара из члана 1. Уговора
код Продавца, након обостраног поптисивања Уговора и достављања налога за испоруку
Купца, а пре испоруке добара у стовариште Купца.
Продавац је дужан да, у року наведном у члану 5. уговора, писменим путем обавести Купца о
датуму квалитативно-квантитативног пријема и то најкасније 2 дана пре планираног
квалитативно-квантитативног пријема.
Квалитативно-квантитативни пријем добара ће извршити стручна комисија Купца.
Записник о квалитативно-квантитативном пријему мора бити читко потписан и оверен
печатом од стране овлашћеног представника Продавца и стручне комисије Купца. Стручна
комисија Купца има право, да приликом квалитативног пријема добара, изврши преглед
добара на начин да иста, методом случајног узорка, упути на испитивање и то о трошку
Продавца, како би утврдила да добра, која су предмет кавлитативно-квантитативног пријема,
испуњавају све уговорене техничке услове из усвојене понуде Продавца, као и техничке
спецификације из Прилога 1. Уговора.
Продавац је дужан да, о свом трошку, отклони све неправилности констатоване у Записнику
о рекламацији и испоручи добра у складу са техничким карактеристикама из усвојене понуде
и Записника о квалитативно-квантитативном пријему, најкасније у року од 5 дана од дана
пријема Записника о рекламацији, за која ће се извршти поновни квалитативно-квантитативни
пријем.
Све трошкове по овом члану сноси Продавац.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 10.
Понуђач ће приликом потписивања оквирног споразума доставити Купцу као средство
финансијског обезбеђења испуњења уговорених обавеза:

- банкарску гаранцију за добро извршење посла (образац 6в) у износу од 10% од вредности
оквирног споразума 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
оквирног споразума у целости.
Купац не може вратити средство финансијског обезбеђења продавцу, пре истека рока трајања,
осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством.
Продавац је дужан да, приликом потписивања оквирног споразума, а најкасније у року од 8
дана од дана закључења оквирног споразума, преда купцу оригинал банкарску гаранцију за
добро извршење посла у износу од десет (10%) процената од вредности Оквирног споразума
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 Оквирним споразумом.
Наведено средство финансијског обезбеђења Купац има право да активира у случају да
Продавац 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 оквирног споразума.
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, Продавац је у обавези да Купцу
достави нова средства гаранције за добро извршење посла са продуженим роком важности
дужим 30 дана од новоутврђеног рока за извршење посла.
Уговорна казна
Члан 11.
Ако Продавац не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки дан
закашњења плати Купцу:
- уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно на вредност извршене услуге са закашњењем,
с тим да укупна казна не може бити већа од 5% (пет процената) вредности оквирног споразума.
Делимично извршење услуге у предвиђеном року на искључује обавезу плаћања уговорне
казне за део неизвршене услуге.
Ако Продавац једнострано раскине Оквирни споразум или изврши услугу на начин који битно
одступа од уговорених одредби по питању квалитета испоручених добара, Купац има право
да депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе на наплату.
Члан 12.
Продавац је дужан да у току вршења испоруке добара, на први писмени позив Купца, отклони
о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет испоруке добара, а који
нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Продавац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог
позива од стране Купца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Купац је овлашћен да
за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Продавца.
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Продавац не сноси
одговорност.
Раскид Оквирног споразума
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да се Оквирни споразум може раскинути споразумно.

Оквирни споразум 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 Оквирног споразума обавесте другог уговарача
писменим путем.
Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине Оквирни
споразум уколико Продавац не испоручи добра која су предмет јавне набавке, у уговореном
року, као ни у накнадном року који му Купац одреди.
Виша сила
Члан 14.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по овом оквирном
споразуму, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после закључења овог
Оквирног споразума, 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 оквирног споразума 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 Оквирни споразум.
Решавање спорова
Члан 15.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност Привредног суда у
Београду.
Измена и допуна Оквирног споразума
Члан 16.
Овај Оквирни споразум може бити измењен или допуњен у истој форми, сагласношћу
уговорних страна, закључењем Анекса.
Наручилац може након закључења оквирног споразума о јавној набавци без спровођења
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност оквирног
споразума може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог
уговора, сходно члану 115. став 1. ЗЈН.
Наручилац може дозволити измене током трајања уговора, на основу образложеног
писаног захтева Испоручиоца, из разлога на које Испоручилац није могао утицати, сходно
члану 115. став 2. ЗЈН.

Образложени захтев за измену уговора, Испоручилац подноси Наручиоцу, у року од 2
(два) дана од дана сазнања за околности из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5
(пет) дана пре истека коначног рока за испоруку добара.
Остале одредбе
Члан 17.
За све што није предвиђено овим Оквирним споразумом, важе одредбе Закона о облигационим
односима и други позитивно правни прописи Републик Србије.
Члан 18.
Оквирни споразум ступа на снагу даном обостраног потписивања и издавањем банкарске
гаранције за добро извршење посла, сходно члану 10. овог Оквирног споразума.
Члан 19.
Овај Оквирни споразум је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Купац задржава
4 (четири) примерка, а Продавац добара 2 (два) примерка.
За Продавца
______________________

За Купца
________________________________

Напомена: Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем
подизвођача, у моделу оквирног споразума морају бити наведени сви понуђачи из групе
понуђача, односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел
оквирног споразума 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 оквирног споразума.
Овај Оквирни споразум представља садржину Оквирног споразума који ће бити закључен са
изабраним понуђачем, и ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи Оквирни
споразум о јавној набавци, након што му је Оквирни споразум додељен, то ће представљати
негативну референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН.

Мења се и гласи :

X
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
УНУТРАШЊИ УРЕЂАЈИ
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту :Купац )
и
______________________________________________
( у даљем тексту : Продавац )

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
Овај оквирни споразум закључен је између:
Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд, Немањина 6, ПИБ 109108420, матични број
21127094, које заступа в.д. генералног директора др Мирољуб Јевтић
(у даљем тексту: Купац)
и
..................................................................................................
са
седиштем
у
............................................,
улица
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Продавац).

..........................................,

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
-

-

-

да је Купац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број
124/12; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке – унитрашњи
уређаји, бр. ЈН 57/2018, са циљем закључивања оквирног споразума са једним
понуђачем на период од две године;
да је Купац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од
................., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Купца и
Продавца;
да је Продавац доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Продавца),
овај оквирни споразум не представља обавезу Купца на закључивање уговора о јавној
набавци;
обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог
оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора о
јавној набавци –унутрашњу уређаји, између Купца, и Продавца, у складу са условима из
конкурсне документације за ЈН бр 57/2018, Понудом Продавца, одредбама овог оквирног
споразума и стварним потребама Купца.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 3.
Овај оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу даном
потписивања.
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање више
појединачних уговора, у зависности од стварних потреба наручиоца.

ЦЕНЕ
Члан 4.
Укупна вредност овог оквирног споразума износи_______________, без урачунатог ПДВ-а
Јединичне цене исказане су у Понуди Продавца без ПДВ-а.
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА
Члан 5.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Купца за предметом набавке,
Купац ће упутити Продавцу позив за достављање понуде у циљу закључивања појединачног
уговора о јавној набавци.
При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног
споразума.
Понуда из става 1. овог члана, нарочито садржи цену, количине, рокове, место испоруке.
Рок за достављање понуде из става 1. овог члана, износи 5 дана, од дана упућивања Продавцу
позива за достављање понуде, од стране Купца.
Позив за достављање понуде ће бити упућен на адресу Продавца ______________ (E-mail
адреса)
Продавац је дужан да у року из става 3. овог члана, достави своју понуду Купцу.
Понуда из става 1. овог члана, мора бити заснована на ценама из овог оквирног споразума и
не може се мењати.
Купац и Продавац ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року од 15 од дана
достављања понуде из става 1. овог члана, уколико је иста достављена у свему у складу са
овим оквирним споразумом.

Члан 6.
Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума
у погледу спецификација предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке,
гарантног рока.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 7.
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема рачуна, а након извршеног квалитативног и
квантитативног пријема добара, на основу појединачног уговора о јавној набавци који
закључе Купац и Продавац, на основу овог оквирног споразума.
Продавац је дужан да рачун из претходног става, достави Купцу на адресу која буде наведена
у појединачном уговору о јавној набавци који закључе Купац.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 8.
Продавац је дужан да испоруку предмета набавке изврши на основу појединачног уговора о
јавној набавци који је закључен између Купца и Продавца, у складу са овим оквирним
споразумом.
Рок испоруке не може бити дужи од .................дана, од дана закључења појединачног уговора
о јавној набавци између Купца и Продавца.
Продавац ће добра испоручивати на адресе Купца, у складу са закљученим појединичним
уговором, којим ће прецизно бити дефинисана места испоруке.
ПРИЈЕМ ДОБАРА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
Члан 9.
Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу
појединачног уговора о јавној набавци који закључе Купац и Продавац, у складу са овим
оквирним споразумом.
Купац и Продавац ће приликом испоруке предмета набавке на основу закљученог
појединачног уговора о јавној набавци, извршити квалитативни и квантитативни пријем, о
чему ће сачинити записник који потписује представник Купца и представник Продавца.
Приликом пријема предмета набавке, представник Купца је дужан да испоручена добра на
уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти
Продавцу.
Ако се након пријема предмета набавке покаже неки недостатак који се није могао открити
уобичајеним прегледом, Купац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести
Продавца без одлагања.
У случају да је Продавац знао или могао знати за недостатке, Купац има право да се на те
недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа без одлагања и да
благовремено обавести Продавца о уоченом недостатку.
У случајевима из става 3., 4. и 5. овог члана, Купац има право да захтева од Продавца да
отклони недостатак или да му преда друго добро без недостатка.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 10.
Продавац гарантује за квалитет испоручених добара, са гарантним роком од .............. месеци,
рачунајући од дана пријема предмета набавке.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 11.
Уколико Продавац у складу са појединачним уговором о јавној набавци који закључе Купац
и Продавац, не испоручи предмет набавке у уговореном року, обавезан је да за сваки дан
закашњења плати Купцу износ од 0,1‰ укупне цене конкретне испоруке, с тим да укупан
износ уговорне казне не може прећи 5% укупне цене од конкретне испоруке.
Уколико Продавац не изврши испоруку или је изврши делимично, обавезан је да плати Купцу
уговорну казну у висини од 5% укупне цене конкретне испоруке.
Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Купца да захтева накнаду штете.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 12.
Продавац се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора на
основу овог оквирног споразума [или у тренутку закључења], преда Купцу са којим је
закључио уговор, банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности
појединачног уговора, без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека
важења појединачног уговора.
Купац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Продавац не
буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Продавац може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
ВИША СИЛА
Члан 13.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу
до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, 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.
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити
другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који
регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 15.
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом
оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће
решавати Привредни суд у Београду
Члан 16.
Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три)
припада свакој страни у оквирном споразуму.

за Добављача

за НАРУЧИОЦА
в. д. генералног директора

____________________

_____________________
др Мирољуб Jевтић

НАПОМЕНА: Достављени модел Оквирног споразума Продавац (одговорно лице Продавца)
мора да попуни, потпише (изузев на местима где је наведено да понуђа не попуњава) и овери
печатом на месту предвиђеном за потпис и оверу, чиме потврђује да прихвата све елементе
модела оквирног споразума и сагласан је да се у оквирни споразум унесу и остали елементи
из Конкурсне документације и прихваћене Понуде.
(Образац 7)

Модел Уговора
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту :Купац )
и
______________________________________________
( у даљем тексту : Продавац )

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: Купац),
и
2. „___________________________________________________________________________“,
адреса_______________________________________________________________________, ,
матични број __________________, ПИБ ______________________, кога заступа
_______________________________(у даљем тексту: Продавац),
Предмет Оквирног споразума
Члан 1.
Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе Купца и Продавца по основу испоруке
добара за јавну набавку - унутрашњих уређаја.
Уговорне стране су сагласне да Продавац за Купца изврши испоруку добара у свему према
јединичним ценама из обрасца структуре цене који се налази у прилогу Уговора
Рок испоруке
Члан 2.
Максимум 60 дана од дана слања поруџбенице за 2018.год. и 60 дана од слања поруџбенице за
2019.год.
Место испоруке добара
Члан 3.
Испорука предметних добара биће извршена у магацину Батајница, Матрозова бб.
Члан 4.
Овим Уговором није предвиђена додатна испорука.
Цена и начин плаћања
Члан 5.
Укупна вредност испоруке добара из члана 1. овог Оквирног споразума износи __________________________________________ динара без ПДВ-а
( словима: _________________________________________и 0/100 ),
Односно _________________________________ динара са ПДВ-ом,
(словима: _________________________________________ и 00/100).
Укупна вредност ПДВ-а износи ________________________динара
(словима: _________________________________________ и 00/100).
Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара из обрасца структуре цена фиксне и
да се неће мењати у случају промене цена елемената на основу којих су исте формиране.
Члан 6.
Купац се обавезује да ће са матичним бројем________________ уговорену цену утврђену у
складу са чланом 5. овог Оквирног споразума уплатити на његов текући рачун

бр._________________ код____________________банке, на основу испостављеног рачуна за
извршене услуге.
Купац се обавезује да плаћање изврши у року од 45 дана од дана пријема рачуна.
Гаранција
Члан 7.
Прoдaвaц гaрaнтуje дa су дoбрa, кoja сe испoручуjу пo угoвoру, у склaду са техничким
захтевима, подацима из усвојене понуде и Записником о квалитативно-квантитативном
пријему.
Гaрaнциja зa добра из члaнa 1. уговорa износи ___ месеци и почиње да тече од од датума
квантитативног пријема добара у стоваришту Купца.
Купац нема обавезу чувања фабричке амбалаже у којој су добра испоручена ради остваривања
права на гаранцију.
Уколико Купац приликом употребе добара установи да испоручена добра поседују
материјалне недостатке или скривене мане, као и у случају квара на испорученим добрима,
има право на рекламацију.
Прoдaвaц је дужан дa рeклaмaциje на испоручена добара прихвaтa у пeриoду важења
гаранције.
У случају замене рекламираних добара, извршиће се поновни квалитативно-квантитативни
пријем од стране овлашћених представника
Гарантни рок почиње да тече од датума квантитативног пријема новоиспоручених добара.
Све трошкове настале кривицом Продавца по овом члану сноси Продавац
Контрола квалитета – квалитативни пријем
Члан 8.
Уговорне стране ће извршити квалитативно-квантитативни пријем добара из члана 1. Уговора
код Продавца, након обостраног поптисивања Уговора и достављања налога за испоруку
Купца, а пре испоруке добара у стовариште Купца.
Продавац је дужан да, у року наведном у члану 5. уговора, писменим путем обавести Купца о
датуму квалитативно-квантитативног пријема и то најкасније 2 дана пре планираног
квалитативно-квантитативног пријема.
Квалитативно-квантитативни пријем добара ће извршити стручна комисија Купца.
Записник о квалитативно-квантитативном пријему мора бити читко потписан и оверен
печатом од стране овлашћеног представника Продавца и стручне комисије Купца. Стручна
комисија Купца има право, да приликом квалитативног пријема добара, изврши преглед
добара на начин да иста, методом случајног узорка, упути на испитивање и то о трошку
Продавца, како би утврдила да добра, која су предмет кавлитативно квантитативног пријема,
испуњавају све уговорене техничке услове из усвојене понуде Продавца, као и техничке
спецификације из Прилога 1. Уговора.
Продавац је дужан да, о свом трошку, отклони све неправилности констатоване у Записнику
о рекламацији и испоручи добра у складу са техничким карактеристикама из усвојене понуде
и Записника о квалитативно-квантитативном пријему, најкасније у року од 5 дана од дана
пријема Записника о рекламацији, за која ће се извршти поновни квалитативно-квантитативни
пријем.
Све трошкове по овом члану сноси Продавац.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 10.
Понуђач ће приликом потписивања уговора доставити Купцу као средство финансијског
обезбеђења испуњења уговорених обавеза:

- банкарску гаранцију за добро извршење посла (образац 6в) у износу од 10% од вредности
оквирног споразума 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
оквирног споразума у целости.
Купац не може вратити средство финансијског обезбеђења продавцу, пре истека рока трајања,
осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством.
Продавац је дужан да, приликом потписивања уговора, а најкасније у року од 8 дана од дана
закључења уговора, преда купцу 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 Оквирним споразумом.
Наведено средство финансијског обезбеђења Купац има право да активира у случају да
Продавац 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, Продавац је у обавези да Купцу
достави нова средства гаранције за добро извршење посла са продуженим роком важности
дужим 30 дана од новоутврђеног рока за извршење посла.
Уговорна казна
Члан 11.
Ако Продавац не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки дан
закашњења плати Купцу:
- уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно на вредност извршене услуге са закашњењем,
с тим да укупна казна не може бити већа од 5% (пет процената) вредности уговора. Делимично
извршење услуге у предвиђеном року на искључује обавезу плаћања уговорне казне за део
неизвршене услуге.
Ако Продавац једнострано раскине Уговор или изврши услугу на начин који битно одступа од
уговорених одредби по питању квалитета испоручених добара, Купац има право да
депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе на наплату.
Члан 12.
Продавац је дужан да у току вршења испоруке добара, на први писмени позив Купца, отклони
о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет испоруке добара, а који
нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Продавац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог
позива од стране Купца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Купац је овлашћен да
за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Продавца.
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Продавац не сноси
одговорност.
Раскид Оквирног споразума
Члан 13.
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 Уговор обавесте другог уговарача писменим путем.
Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине Уговор уколико
Продавац не испоручи добра која су предмет јавне набавке, у уговореном року, као ни у
накнадном року који му Купац одреди.
Виша сила
Члан 14.
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 15.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност Привредног суда у
Београду.
Измена и допуна Уговор
Члан 16.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен у истој форми, сагласношћу уговорних
страна, закључењем Анекса.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, сходно
члану 115. став 1. ЗЈН.
Наручилац може дозволити измене током трајања уговора, на основу образложеног
писаног захтева Испоручиоца, из разлога на које Испоручилац није могао утицати, сходно
члану 115. став 2. ЗЈН.

Образложени захтев за измену уговора, Испоручилац подноси Наручиоцу, у року од 2
(два) дана од дана сазнања за околности из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5
(пет) дана пре истека коначног рока за испоруку добара.
Остале одредбе
Члан 17.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим односима и
други позитивно правни прописи Републик Србије.
Члан 18.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и издавањем банкарске
гаранције за добро извршење посла, сходно члану 10. овог Уговора.

Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Купац задржава 4 (четири)
примерка, а Продавац добара 2 (два) примерка.
За Продавца

За Купца

______________________

____________________________

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

