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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
11000 Београд, Немањина 6
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Број: 24/2018 - 3439
Датум: 06.12.2018.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈН 59/2018 бр.2
( Јавна набавка у отвореном поступку са предлогом за закључењње оквирног споразума –
Опрема за одржавање путних прелаза)
1. У конкурсној документацији на страни 38-43 стоји:

1

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
ЗА ПАРТИЈУ 1, ПАРТИЈУ 2, ПАРТИЈУ3, ПАРТИЈУ 4, ПАРТИЈУ 5
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 опреме за
одржавање путних прелаза, бр. ЈН 59/2018, са циљем закључивања оквирног
споразума по партијама 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 Опреме за одржавање путних прелаза по партијама, између Купца, и
Продавца, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН бр 59/2018, 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.

Мења се и гласи:

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
ЗА ПАРТИЈУ 1
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 опреме за
одржавање путних прелаза, бр. ЈН 59/2018, са циљем закључивања оквирног
споразума по партијама 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 Опреме за одржавање путних прелаза по партијама, између Купца, и
Продавца, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН бр 59/2018, 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.

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
ЗА ПАРТИЈУ 2, ПАРТИЈУ 3, ПАРТИЈУ 4, ПАРТИЈУ 5
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 опреме за
одржавање путних прелаза, бр. ЈН 59/2018, са циљем закључивања оквирног
споразума по партијама 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 Опреме за одржавање путних прелаза по партијама, између Купца, и
Продавца, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН бр 59/2018, 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.
Добављач је дужан да Наручиоцу, на дан закључења Уговора, достави достави бланко
сопствену меницу, у складу важећим Законом о платном промету ("Службени лист СРЈ", бр.
3/2002 и 5/2003 и "Службени гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011
i 139/2014 – др. закон), са клаузулом „без протеста“, као гаранцију за добро извршење посла
са назначеним номиналним износом од 10 % укупно уговорене вредности из члана 2.
Уговора (без урачунатог ПДВ) и са роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног
рока за коначно извршење посла, у целости.
Меница мора бити оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу
мора бити приложено менично овлашћење, фотокопија картона депонованих потписа у
пословној банци и пoтврда пoслoвнe бaнкe дa је мeницa рeгистрoвaна кoд Нaрoднe бaнкe
Србиje.
У случajу прoдужeња рoкa за извршeње Уговора, Добављач je у oбaвeзи дa Наручиоцу
дoстaви нoвo мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa дужим oд
нoвoутврђeнoг рoкa зa извршeњe Уговора.
Достављање бланко сопствене менице са меничним овлашћењем из овог члана, сматра се
уговорном обавезом.
Наведено средство финансијског обезбеђења Наручилац има право да активира у случају да
Добављач 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.
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.

