СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
11000 Београд, Немањина 6
Телефон: +381 11 362-00-94
e-mail: nabavke.infr@srbrail.rs
Број: 24/2019 - 1079
Датум: 03.05.2019.
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1
Јавна набавка делова за машине РМ76 УХР ( ланац за ископ, ножеви, обложног
хабајућег материјала итд) , у отвореном поступку, број набавке 17/2019
У конкурсној документацији на страни 17 стоји:


Банкарска гаранција за озбиљност понуде
Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде – као
инструмент обезбеђења понуде (гаранција за озбиљност понуде): Неопозива, без
приговора, безусловна банкарска гаранција, платива на први позив, на износ од 5%
од вредности понуде без ПДВ-а, која је издата од угледне банке са седиштем у
земљи Наручиоца или у иностранству, а која је прихватљива за Наручиоца и у
облику који је прихватљив за Наручиоца и са роком важности 30 дана дужим од
опције понуде.
Инострани понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкарске гаранције,
плативе на први позив, а банка која исте издаје мора имати КРЕДИТНИ РЕЈТИНГ
КОМЕ ОДГОВАРА НАЈМАЊЕ НИВО КРЕДИТНОГ КВАЛИТЕТА 3
(ИНВЕСТИЦИОНИ РАНГ). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се
налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима
објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која са налази на
листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европоско
тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities
– ESMA). Домаћи понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкарске
гаранције, плативе на први позив, а банка која исте издаје мора бити прихватљива
за Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који
одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова.
Модел банкарске гаранције ( образац 7).



Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе издавања банкарске
гаранције за добро извршење посла.
Понуђач je у обавези да као саставни део понуде достави потписано и печатом
оверено писмо о намерама пословне банке да ће по потписивању уговора,
доставити Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од

10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од
уговореног рока испоруке.
Модел писма о намерама ( образац 6).
МЕЊА СЕ И САДА ГЛАСИ:
1. Бланко соло меница за озбиљност понуде на износ од 5% од вредности понуде без
ПДВ-а, 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 5% од укупне вредности понуде 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 минимум 30 дана дуже од предвиђеног рока важења понуде. Наручилац ће уновчити
меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче,
опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не
потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство
обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
2. Изјаву намеморандуму понуђача о прихаватању обавезе за издавање бланко соло
менице за добро извршење посла.
У конкурсној документацији на страни 21 стоји:
Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде – као
инструмент обезбеђења за понуду (гаранција за озбиљност понуде): Неопозива, без
приговора, безусловна банкарска гаранција, платива на први позив, на износ од пет (5%)
процената од вредности понуде без ПДВ-а, која је издата од угледне банке са седиштем у
земљи Наручиоца или у иностранству, а која је прихватљива за Наручиоца и у облику
који је прихватљив за Наручиоца и са роком важности 30 дана дужим од опције понуде.
Инострани понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкарске гаранције, плативе на
први позив, а банка која исте издаје мора имати КРЕДИТНИ РЕЈТИНГ КОМЕ
ОДГОВАРА НАЈМАЊЕ НИВО КРЕДИТНОГ КВАЛИТЕТА 3 ( ИНВЕСТИЦИОНИ
РАНГ). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних
агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или
подобна рејтинг агенција која са налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг
агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European
Securities and Markets Authorities – ESMA). Домаћи понуђачи достављају неопозиве и
безусловне банкараске гаранције, плативе на први позив, а банка која исте издаје мора
бити прихватљива за Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне

услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који
одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова.
Понуђач, односно продавац, чија понуда буде изабрана као најповољнија, биће
дужан да достави наручиоцу, односно купцу, као средства финансијског обезбеђења
испуњења уговорених обавеза, банкарску гаранцију, и то:
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 уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет)
дана дужи од коначног рока испоруке возила. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење
посла мора да се продужи. Купац (прималац лизинга) ће уновчити банкарску гаранцију за
добро извршење посла у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен 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).
Кредитни рејтинг додељује агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг
која је у складу са прописима објавила НБС или подобна рејтинг агенција која се налази
на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело
за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets Authorities - ESMA).
Уколико уговор буде био на снази и после тог рока, потребно је доставити нову гаранцију
са 30 дана дужим роком важења.
Купац не може вратити средство финансијског обезбеђења продавцу, пре истека рока
трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством.
Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене обавезе,
Продавац је дужан да продужи важење банкарске гаранције, а према условима из Модела
уговора, односно Уговора.
МЕЊА СЕ И САДА ГЛАСИ:
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену
меницу, 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 5% од укупне вредности понуде 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 минимум 30 дана дуже од предвиђеног рока важења понуде. Наручилац ће уновчити
меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче,
опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не

потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство
обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
Изјаву на меморандуму понуђача о прихватању обавезе достављања бланко соло
менице за добро извршење посла у моменту закључења уговора, потписану и печатом
оверену изјаву да ће у моменту потписивања уговора доставити наручиоцу бланко соло
меницу за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са
роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла, у целости,
на име гаранције за добро извршење посла.
Изабрани понуђач је дужан да достави средство финансијског обезбеђења:
Понуђач се обавезује да у моменту закључења уговора преда 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 и рoкoм вaжeњe 30 дaнa дужим oд угoвoрeнoг рoкa извршења услуге.
У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa Уговора, изабрани понуђач/Пружалац услуге je у
oбaвeзи дa Наручиоцу дoстaви нoвo мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм
вaжнoсти 30 дaнa дужим oд нoвoутврђeнoг рoкa зa извршeњe услуге.
Срeдствa гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa бићe плaтивa Наручиоцу кao нaкнaдa зa
губитaк дo кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Пружаоца услуге дa извши свoje oбaвeзe пo
уговору.

У конкурсној документацији на страни 43,44,45, стоји и бришу се обрасци:

Образац 6
Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске
гаранције за добро извршење посла за јавну набавку делова за машине РМ76 УХР (
ланац за ископ, ножеви, обложног хабајућег материјала итд), у отвореном поступку,
набавка број 17/2019
Пословна банка __________________________________________ (уписати назив банке)
овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати безусловну, неопозиву,
наплативу на први позив и без приговора по основу основног правног посла, банкарску

гаранцију
за
добро
извршење
посла,
по
налогу
нашег
клијента
_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш депонент
закључи уговор са „Инфраструктура железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку
делова за машине РМ76 УХР ( ланац за ископ, ножеви, обложног хабајућег материјала
итд), у отвореном поступку, набавка број 17/2019 са роком важења 30 дана дужим од
уговореног рока испоруке у целости у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, а
максимално до _____________________________динара
(словима: __________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.

Образац 7
МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке)
ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ УЗ ПОНУДУ БР _____
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]

Датум:

Врста гаранције: Банкарска гаранција за озбиљност понуде






Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „ Инфраструктура железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6
Основни посао: Обавештени смо да је ……………………………….
(у даљем тексту Налогодавац) одговарајући на Ваш позив за учешће на тендеру бр.
………… од ……….. за испоруку (опис добара), поднео Вама своју понуду бр.
………… од ……….
 Износ гаранције у валута: (убацити цифрама и речима максимални плативи износ и
валуту у којој је платив)

 Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно од изјаве
којом се потврђује оправданост позива, који се изричито захтева у тексту доле:
Ништа
 Језик сваког захтеваног документа: Српски језик
 Начин презентације: папирно-брзом поштом
 Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити
презентацију)
 Истек рока: (убацити датум истека или описати догађај истека)
 Страна одговорна за плаћање свих накнада: налогодавац
Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ или
износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више
усклађених позива, у коме се наводи:
1. Ако Понуђач пре него што буде изабран:
 Повуче своју понуду у току периода важности понуде који је дефинисан од
стране Понуђача у обрасцу понуде или
 Одбије да прихвати корекцију рачунских грешака у цени понуде.
2. Ако Понуђач пошто буде обавештен о прихватању његове понуде од стране
Наручиоца у току периода важности понуде:
 Пропусти или одбије да потпише образац уговорног споразума када то од њега
буде тражено или
 Пропусти или одбије да изда гаранције из уговора у складу са конкурсном
документацијом.
Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе
назначеном месту за презентацију.
Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG),
ICC Публикација бр. 758. Осим члана 15 који се овим искључује.
За и у име Банке
...............................................
(потпис)
………………………………..
(функција)

......................................................
(потпис)
……………………………………….
(функција)

МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
ГАРАНЦИЈА
за добро извршење посла бр. ________
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]

Врста гаранције: Банкарска гаранција за добро извршење посла






Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „ Инфраструктура железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруци, а
сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да достави Банкарску
гаранцију за добро извршење посла.
 Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални плативи износ
и валуту у којој је платив)
 Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно од
изјаве којом се потврђује оправданост позива, који се изричито захтева у
тексту доле: Ништа
 Језик сваког захтеваног документа: Српски језик
 Начин презентације: папирно-брзом поштом
 Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити
презентацију)
 Истек рока: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење уговора.
 Страна одговорна за плаћање свих накнада: Налогодавац
Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ или
износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више
усклађених позива, у коме се наводи да је Налогодавац прекршио своје обавезе из
основног уговора.
Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе
назначеном месту за презентацију.
Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG),
ICC Публикација бр. 758. Осим члана 15 који се овим искључује.
За и у име Банке
...............................................
(потпис)
…………………………..
(функција)

МЕЊА СЕ И САДА ГЛАСИ:

..................................................
(потпис)
………………………………….
(функција)

Модел меничног овлашћења (доставља се уз понуду)
ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платог промета,
ДУЖНИК-ПРАВНО ЛИЦЕ:_____________________________________________
___________________________________________________________________
Седиште/адреса: ____________________________________________________
Матични број: _______________________________________________________
ПИБ: _____________________________________________________________
Текући рачун: _______________________________________________________
Код банке: __________________________________________________________
И З Д А Ј Е
КОРИСНИК: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Београд, Немањина 6,
ПИБ: 109108420, матични број: 21127094
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
За корисника бланко, соло менице
Предајемо вам бланко соло меницу и то, бр. ___________, овлашћујемо „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити на
износ
1.меница - 5% од вредности понуде без ПДВ-а, односно на износ ____________ динара, у
сврху гаранције за озбиљност понуде са роком важења 30 дана дуже од предвиђеног
рока важења понуде.
Овлашћује се „Инфраструктура железнице Србије“а.д. као Поверилац, да у складу са
одредбама наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и неопозиво, на
први позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет рачуна
Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца - „Инфраструктура железнице
Србије“а.д. Београд.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да
поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног
недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна
утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и
истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за
наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.
Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених лица
за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника, промене
печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране
Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2019. године
ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________ М.П.

Модел меничног овлашћења (доставља се уз уговор)
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платог промета,
ДУЖНИК-ПРАВНО ЛИЦЕ:_____________________________________________
___________________________________________________________________
Седиште/адреса: ____________________________________________________
Матични број: _______________________________________________________
ПИБ: _____________________________________________________________
Текући рачун: _______________________________________________________
Код банке: __________________________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Београд, Немањина 6, ПИБ:
109108420, матични број: 21127094
Предајемо вам једну бланко соло меницу са клаузулом да је „неопозива“, „безусловна“, „на
први позив наплатива“ и „без права на приговор“, серија ___________ на износ
_____________________________ динара
(словима:_________________________________________) на име средства финансијског
обезбеђења за добро извршење посла, а коју Корисник може реализовати ако горе наведени
дужник не извршава или неуредно извршава своје обавезе по основу Уговора
____________________________________________________ дел. број Дужника ______________
од ______________године, дел. број Корисника ______________ од ______________ године, који
је закључен након спроведеног поступка јавне набавке број 17/2019.
Рок важења менице је до ___________________ године.
Овлашћујемо: "Инфраструктура железнице Србије" а.д., Немањина 6 - Београд да горе
наведену меницу може уновчити неопозиво, безусловно, на први позив, без права на приговор, без
трошкова, вансудски, и преко своје банке са свих рачуна Дужника.
Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих
наших рачуна, а приоритетно на терет нашег рачуна број ____________________ и да поднети
налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну/има уопште нема или нема
довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до промене лица
овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних
промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица Дужника ___________________.
Ово овлашћење сачињено у два (2) истоветна примерка, од којих један (1) за Дужника, 1
(један) за Корисника.
Датум издавања овлашћења

Дужник – издавалац менице
М.П.

____________________________
Потпис овлашћеног лица

У конкурсној документацији на страни 49, модел уговора стоји:

VII МОДЕЛ УГОВОРА
куповина делова за машине РМ76 УХР ( ланац за ископ, ножеви, обложног хабајућег
материјала итд),

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ
Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, Београд
Немањина 6, 11000 Београд,
( у даљем тексту: КУПАЦ )
o
и

(у даљем тексту : ПРОДАВАЦ )

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: Купац),
и
2. _________________________________________ са седиштем у _________________,
Република Србија, улица ________________________________, матични број:
_____________, ПИБ: ________________________________________________, (у даљем
тексту: Продавац), које заступа директор ________________________________________,
са друге стране (продавац/, наступа са подизвођачем/учесник у заједничкој понуди
_______________________________________________,
ул.______________________из
____________________________, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:
______________________________________.

Члан 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предмет овог уговора је набавка делова за машине РМ76 УХР ( ланац за ископ, ножеви,
обложног хабајућег материјала итд), а према ценама из обрасца структуре цена који се
налази у прилогу Уговора.
Члан 2.
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
Позиције су дефинисане каталошким ознакама произвођача машина “Plasser&Theurer” и
приложеном техничком документацијом. Лопатица ланца 62.08.2006-PT,чланак ланца
61.04.211-PT,Ланчаник ланца 64.01.519,хабајућа плоча на силазном кориту
62.08.1197,хабајућа плоча на силазном кориту 62.08.1198,хабајућа плоча на узлазном
кориту 62.08.1195, хабајућа плоча на узлазном кориту 62.08.1194,хабајућа плоча на
узлазном кориту 62.08.1196,хабајућа плоча на узлазном кориту 62.08.1202, хабајућа
лајсна на хоризонталној водилици 62.08.1199,хабајућом шиницом на узлазном
кориту,морају бити израђене ливењем,материјал Č.3134 sa 2% мангана.На ланчанику
ланца 64.01.519 након ливења потребно је извршити машинску дораду према приложеном
цртежу. Осовиница ланца 61.04.212 материјал Č.4320 радити ковањем ,термичка обрада
двоструко каљење са побољшањем језгра. Хабајућа плоча на силазном кориту
62.08.1231,Хабајућа плоча на силазном кориту 62.08.1221,Хабајућа плоча на силазном
кориту 62.08.1085,Хабајућа плоча на силазном кориту 62.08.1084,Хабајућа плоча на
силазном кориту 62.08.1083,Хабајућа плоча на силазном кориту 62.08. 1226, Хабајућа
плоча на силазном кориту 62.08. 1230, Хабајућа плоча на силазном кориту 62.08.1197,
Хабајућа плоча на узлазном кориту 62.08.1068, Хабајућа плоча на узлазном кориту

62.08.1200, Хабајућа плоча на узлазном кориту 62.08.1216, Хабајућа плоча на узлазном
кориту 62.08.1215, Хабајућа плоча на узлазном кориту 62.08.1228,Хабајућа лајсна на
узлазном кориту 62.08.1217,Хабајућа лајсна на узлазном кориту 62.08.1298, Хабајућа
лајсна на узлазном кориту 62.08.1299,Хабајућа лајсна на узлазном кориту
62.08.1300,Хабајућа лајсна на узлазном кориту 62.08.1301,Хабајућа лајсна на узлазном
кориту 62.08.1212, Хабајућа лајсна на узлазном кориту 62.08.1032, Хабајућа лајсна на
узлазном кориту 62.08.1214,Хабајућа лајсна на узлазном кориту 64.08.1003,Хабајућа
лајсна на узлазном кориту 64.08.1211,Хабајућа лајсна на узлазном кориту
64.08.1223,Хабајућа плоча на узлазном кориту 64.08.1248, Хабајућа плоча на узлазном
кориту 64.08.1247,Хабајућа плоча на узлазном кориту 64.08.1245,Хабајућа плоча на
узлазном кориту 64.08.1283,Хабајућа плоча на узлазном кориту 64.08.12 32,хабајућа
лајсна цртеж број 3,хабајућа плоча цртеж број 4 и 5,материјал за хабајуће лајсне ,хабајуће
плоче хардокс 500. Делови који се израђују по узорку морају у потпуности одговарати
узорку , који се могу видети и снимити директно на машини.
Тачка један доња ролна решетаљке састоји се из следећих делова:тело реолне решетаљке
каталошка ознака 62.08.5001.00,ком-1 прилог цртеж,котрљајући лежај NJ312 квалитет
(FAG,SKF,TIMKEN) ком-2,граничник лежаја ком-1 прилог цртеж,чаура ролне ком-1
прилог цртеж,већи заптивач ролне ком-2 прилог цртеж,мањи заптивач ролне ком-2 прилог
цртеж,осигурач запзивача ком-4 прилог цртеж,наведене делове треба склопити према
склопном цртежу ролна решетаљке,ролна мора да буде напуњена адекватном
машћу,осовиница ролне каталошка ознака 64.08.5005 ком-1 прилог цртеж,плочица за
осигурање каталошка ознака 64.08.5009 ком-1,остојна чаура спољна каталошка ознака
64.08.5002 ком-1 прилог цртеж,остојна чаура спољна каталошка ознака 64.08.5003 ком-1
прилог цртеж,плочица за осигурање ком-1, прилог цртеж,прстен доње чауре ком-2 прилог
цртеж,завртањ за стезање ролне каталошка ознака 62.08.5029 ком-1 прилог цртеж,завртањ
за стезање ролне каталошка ознака 62.08.5059 ком-1,кајла за осигурање осовинице и чауре
ком-1 по узорку,вијак М12x40 DIN933-8.8,kom-2,подлошка B12 DIN127 ком-2.
Тачка два средња ролна решетаљке састоји се из следећих делова:тело реолне решетаљке
каталошка ознака 62.08.5001.00,ком-1 прилог цртеж,котрљајући лежај NJ312 квалитет
(FAG,SKF,TIMKEN) ком-2,граничник лежаја ком-1 прилог цртеж,чаура ролне ком-1
прилог цртеж,већи заптивач ролне ком-2 прилог цртеж,мањи заптивач ролне ком-2 прилог
цртеж,осигурач запзивача ком-4 прилог цртеж,наведене делове треба склопити према
склопном цртежу ролна решетаљке,ролна мора да буде напуњена адекватном
машћу,осовиница ролне каталошка ознака 64.08.5007ком-1 прилог цртеж,плочица за
осигурање каталошка ознака 64.08.5009 ком-1,остојна чаура спољна каталошка ознака
64.08.5022 ком-1 прилог цртеж,остојна чаура спољна каталошка ознака 64.08.5010 ком-1
прилог цртеж,плочица за осигурање ком-1, прилог цртеж,прстен доње чауре ком-2 прилог
цртеж,завртањ за стезање ролне каталошка ознака 62.08.5029 ком-1 прилог цртеж,завртањ
за стезање ролне каталошка ознака 62.08.5059 ком-1,кајла за осигурање осовинице и чауре
ком-1 по узорку,вијак М12x40 DIN933-8.8,kom-2,подлошка B12 DIN127 ком-2.
Тачка три горња ролна решетаљке састоји се из следећих делова:тело реолне решетаљке
каталошка ознака 62.08.5001.00,ком-1 прилог цртеж,котрљајући лежај NJ312 квалитет
(FAG,SKF,TIMKEN) ком-2,граничник лежаја ком-1 прилог цртеж,чаура ролне ком-1
прилог цртеж,већи заптивач ролне ком-2 прилог цртеж,мањи заптивач ролне ком-2 прилог
цртеж,осигурач запзивача ком-4 прилог цртеж,наведене делове треба склопити према
склопном цртежу ролна решетаљке,ролна мора да буде напуњена адекватном

машћу,осовиница ролне каталошка ознака 64.08.5018ком-1 по узорку,завртањ за стезање
ролне каталошка ознака 62.08.5020 ком-1 прилог цртеж,кајла за осигурање осовинице и
чауре ком-1 по узорку,вијак М12x40 DIN933-8.8,kom-1,подлошка B12 DIN127 ком-1.
Добављач је у обавези да на пријему лопатице ланца и чланка ланца обезбеди контролна
гранична мерила “иде не иде “ за контролу следећих пречника Ǿ33,5 (+1) ,Ǿ30 (+0,5),
(+1,5) ,Ǿ 12 (+0,5), (+1), Ǿ 11.
Члан 3.
ЦЕНА
Купац и Продавац су се споразумели да цена добара из члана 1. Уговора буде следећа:
Вредност Уговора износи: __________________ РСД, без ПДВ-а.
Износ ПДВ-а _______________ РСД.
Укупна вредност уговора износи: ___________________ РСД, са ПДВ-ом.
Цена је фиксна и не може се накнадно мењати током периода важења овог Уговора.
Члан 4.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купац се обавезује да ће Продавцу вредност из члана 3. овог уговора уплатити на његов
текући рачун ______________________________ код банке
“ , у року до 45 дана од дана пријема рачуна.
Члан 5.
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Рок испоруке делова за машине РМ76 УХР ( ланац за ископ, ножеви, обложног хабајућег
материјала итд), из члана 1. овог уговора је______дана ( максимално 60 дана) од дана
потписивања Уговора.
Испорука делова за машине РМ76 УХР ( ланац за ископ, ножеви, обложног хабајућег
материјала итд), из члана 1. овог Уговора извршиће се на паритету магацин Купца
Београду, Батајница.
Продавац се обавезује да, приликом испоруке, уз робу достави следећа документа:
- оригинал фактуру
-отпремницу

Члан 6.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
У случају неодговарајућег квалитета или у случају да се утврди да добра нису у складу са
понудом и захтеваним техничким каратеристикама, Купац може одбити пријем добара, а
Продавац је у обавези да недостатке отклони у року од 7 (седам) дана од дана пријема
рекламације, односно да испоручи добра исте марке и карактеристика.
Члан 7.
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Квалитативни и квантитативни пријем је обавезан и вршиће се код наручиоца у Батајници.
Уз испоручене делове Продавац је у обавези да доставити атест о квалитету материјала и
доказ о извршеним хемиско – термичким обрадама и техничке цртеж за делове које се
раде по узорку. Приликом пријема обавезна је контрола димензија, према техничким
цртежима који су саставни део конкурсне документације.Такође Наручилац задржава
право да за поједине делове за које сматра да је потребно извршити проверу уградних
мера и функцијалност директном уградњом на машини.Присуство Продавца је
обавезно.Након извршене контроле и пробе по пробе, биће сачињен записник и
обострано потписан.
Члан 8.
ГАРАНТНИ ПЕРИОД
Гарантни рок за испоручени машински део је _____месеци ( најмање 12 месеци )
Уговорна казна
Члан 9
Ако Продавац закасни да изврши уговорену испоруку у уговореном року дужан је да за
сваки дан закашњења плати примаоцу уговорну казну у износу од 1 ‰ (промил) дневно
на вредност извршне испоруке са закашњењем, стим да укупна казна не може бити већа
од 5 % од укупне вредности.
Делимично испорука у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне.
Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати рачуна.

Члан 10.
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Продавац је дужан да по закључењу овог уговора Купцу, достави:

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 уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет)
дана дужи од коначног рока испоруке. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора
да се продужи. Купац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у
случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен 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).
Кредитни рејтинг додељује агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг
која је у складу саа прописима објавила НБС или подобна рејтинг агенција која се налази
на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело
за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets Authorities - ESMA).
Уколико уговор буде био на снази и после тог рока, потребно је доставити нову гаранцију
са 30 дана продуженим роком важења.
Купац не може вратити средство финансијског обезбеђења продавцу, пре истека рока
трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством.
Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене обавезе,
Продавац је дужан да продужи важење банкарске гаранције, а према условима из Модела
уговора, односно Уговора.
Члан 11.
РАСКИД УГОВОРА
Купац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Продавац касни са
испоруком више од 30 ( тридесет ) дана, односно ако испоручене добра не одговарају
понуди број: __________________ (уписати број и датум понуде).
Члан 12.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
У случају да се не могу сагласити о спорним питањима Уговорене стране су сагласне да је
за решење спора надлежан Привредни суд у Београду .
Члан 13.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
За све што није предвиђено овим уговором, важе одредбе Закона о облигационим
односима (“Сл. лист СФРЈ ”, бр. 29/78, 39/85-одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93
и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003-Уставна повеља) и други позитивно правни прописи
Републике Србије којима се уређује ова област.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављањем средстава
обезбеђења, сходно члану 10. овог уговора.
Члан 14.
ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Уговор је рађен у 6 (шест) истоветних примерка од којих су: 4 (четири) за Купца и 2 (два)
за Продавца.

за ПРОДАВЦА

________________________

за КУПЦА
в.д. генералног директора

_____________________________
др Мирољуб Јевтић

МЕЊА СЕ МОДЕЛ УГОВОРА И САДА ГЛАСИ:

VII МОДЕЛ УГОВОРА
куповина делова за машине РМ76 УХР ( ланац за ископ, ножеви, обложног
хабајућег материјала итд),

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ
Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, Београд
Немањина 6, 11000 Београд,
( у даљем тексту: КУПАЦ )
o
и

(у даљем тексту : ПРОДАВАЦ )

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: Купац),
и
2.
_________________________________________
са
седиштем
у
_________________,
Република
Србија,
улица
________________________________, матични број: _____________, ПИБ:
________________________________________________,
(у даљем тексту:
Продавац), које заступа директор ________________________________________,
са друге стране (продавац/, наступа са подизвођачем/учесник у заједничкој понуди
_______________________________________________,
ул.______________________из
____________________________,
који
ће
делимично
извршити
предметну
набавку,
у
делу:
______________________________________.

Члан 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предмет овог уговора је набавка делова за машине РМ76 УХР ( ланац за ископ,
ножеви, обложног хабајућег материјала итд), а према ценама из обрасца структуре
цена који се налази у прилогу Уговора.
Члан 2.
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
Позиције
су дефинисане каталошким ознакама произвођача машина
“Plasser&Theurer” и приложеном техничком документацијом. Лопатица ланца
62.08.2006-PT,чланак ланца 61.04.211-PT,Ланчаник ланца 64.01.519,хабајућа
плоча на силазном кориту
62.08.1197,хабајућа плоча на силазном кориту
62.08.1198,хабајућа плоча на узлазном кориту 62.08.1195, хабајућа плоча на
узлазном
кориту
62.08.1194,хабајућа
плоча
на
узлазном
кориту
62.08.1196,хабајућа плоча на узлазном кориту 62.08.1202, хабајућа лајсна на
хоризонталној водилици 62.08.1199,хабајућом шиницом на узлазном кориту,морају
бити израђене ливењем,материјал Č.3134 sa 2% мангана.На ланчанику ланца
64.01.519 након ливења потребно је извршити машинску дораду према
приложеном цртежу. Осовиница ланца 61.04.212 материјал Č.4320 радити
ковањем ,термичка обрада двоструко каљење са побољшањем језгра. Хабајућа
плоча на силазном кориту 62.08.1231,Хабајућа плоча на силазном кориту

62.08.1221,Хабајућа плоча на силазном кориту 62.08.1085,Хабајућа плоча на
силазном
кориту
62.08.1084,Хабајућа
плоча
на
силазном
кориту
62.08.1083,Хабајућа плоча на силазном кориту 62.08. 1226, Хабајућа плоча на
силазном кориту 62.08. 1230, Хабајућа плоча на силазном кориту 62.08.1197,
Хабајућа плоча на узлазном кориту 62.08.1068, Хабајућа плоча на узлазном
кориту 62.08.1200, Хабајућа плоча на узлазном кориту 62.08.1216, Хабајућа
плоча на узлазном кориту 62.08.1215, Хабајућа плоча на узлазном кориту
62.08.1228,Хабајућа лајсна на узлазном кориту 62.08.1217,Хабајућа лајсна на
узлазном
кориту
62.08.1298,
Хабајућа
лајсна
на
узлазном
кориту
62.08.1299,Хабајућа лајсна на узлазном кориту 62.08.1300,Хабајућа лајсна на
узлазном кориту 62.08.1301,Хабајућа лајсна на узлазном кориту
62.08.1212,
Хабајућа лајсна на узлазном кориту 62.08.1032, Хабајућа лајсна на узлазном
кориту 62.08.1214,Хабајућа лајсна на узлазном кориту 64.08.1003,Хабајућа лајсна
на узлазном кориту 64.08.1211,Хабајућа лајсна на узлазном кориту
64.08.1223,Хабајућа плоча на узлазном кориту 64.08.1248, Хабајућа плоча на
узлазном
кориту
64.08.1247,Хабајућа
плоча
на
узлазном
кориту
64.08.1245,Хабајућа плоча на узлазном кориту 64.08.1283,Хабајућа плоча на
узлазном кориту 64.08.12 32,хабајућа лајсна цртеж број 3,хабајућа плоча цртеж
број 4 и 5,материјал за хабајуће лајсне ,хабајуће плоче хардокс 500. Делови који
се израђују по узорку морају у потпуности одговарати узорку , који се могу видети
и снимити директно на машини.
Тачка један доња ролна решетаљке састоји се из следећих делова:тело реолне
решетаљке каталошка ознака 62.08.5001.00,ком-1 прилог цртеж,котрљајући лежај
NJ312 квалитет (FAG,SKF,TIMKEN) ком-2,граничник лежаја ком-1 прилог
цртеж,чаура ролне ком-1 прилог цртеж,већи заптивач ролне ком-2 прилог
цртеж,мањи заптивач ролне ком-2 прилог цртеж,осигурач запзивача ком-4 прилог
цртеж,наведене делове треба склопити према склопном цртежу ролна
решетаљке,ролна мора да буде напуњена адекватном машћу,осовиница ролне
каталошка ознака 64.08.5005 ком-1 прилог цртеж,плочица за осигурање каталошка
ознака 64.08.5009 ком-1,остојна чаура спољна каталошка ознака 64.08.5002 ком-1
прилог цртеж,остојна чаура спољна каталошка ознака 64.08.5003 ком-1 прилог
цртеж,плочица за осигурање ком-1, прилог цртеж,прстен доње чауре ком-2 прилог
цртеж,завртањ за стезање ролне каталошка ознака 62.08.5029 ком-1 прилог
цртеж,завртањ за стезање ролне каталошка ознака 62.08.5059 ком-1,кајла за
осигурање осовинице и чауре ком-1 по узорку,вијак М12x40 DIN933-8.8,kom2,подлошка B12 DIN127 ком-2.
Тачка два средња ролна решетаљке састоји се из следећих делова:тело реолне
решетаљке каталошка ознака 62.08.5001.00,ком-1 прилог цртеж,котрљајући лежај
NJ312 квалитет (FAG,SKF,TIMKEN) ком-2,граничник лежаја ком-1 прилог
цртеж,чаура ролне ком-1 прилог цртеж,већи заптивач ролне ком-2 прилог
цртеж,мањи заптивач ролне ком-2 прилог цртеж,осигурач запзивача ком-4 прилог
цртеж,наведене делове треба склопити према склопном цртежу ролна
решетаљке,ролна мора да буде напуњена адекватном машћу,осовиница ролне
каталошка ознака 64.08.5007ком-1 прилог цртеж,плочица за осигурање каталошка
ознака 64.08.5009 ком-1,остојна чаура спољна каталошка ознака 64.08.5022 ком-1
прилог цртеж,остојна чаура спољна каталошка ознака 64.08.5010 ком-1 прилог

цртеж,плочица за осигурање ком-1, прилог цртеж,прстен доње чауре ком-2 прилог
цртеж,завртањ за стезање ролне каталошка ознака 62.08.5029 ком-1 прилог
цртеж,завртањ за стезање ролне каталошка ознака 62.08.5059 ком-1,кајла за
осигурање осовинице и чауре ком-1 по узорку,вијак М12x40 DIN933-8.8,kom2,подлошка B12 DIN127 ком-2.
Тачка три горња ролна решетаљке састоји се из следећих делова:тело реолне
решетаљке каталошка ознака 62.08.5001.00,ком-1 прилог цртеж,котрљајући лежај
NJ312 квалитет (FAG,SKF,TIMKEN) ком-2,граничник лежаја ком-1 прилог
цртеж,чаура ролне ком-1 прилог цртеж,већи заптивач ролне ком-2 прилог
цртеж,мањи заптивач ролне ком-2 прилог цртеж,осигурач запзивача ком-4 прилог
цртеж,наведене делове треба склопити према склопном цртежу ролна
решетаљке,ролна мора да буде напуњена адекватном машћу,осовиница ролне
каталошка ознака 64.08.5018ком-1 по узорку,завртањ за стезање ролне каталошка
ознака 62.08.5020 ком-1 прилог цртеж,кајла за осигурање осовинице и чауре ком-1
по узорку,вијак М12x40 DIN933-8.8,kom-1,подлошка B12 DIN127 ком-1.
Добављач је у обавези да на пријему лопатице ланца и чланка ланца обезбеди
контролна гранична мерила “иде не иде “ за контролу следећих пречника Ǿ33,5
(+1) ,Ǿ30 (+0,5), (+1,5) ,Ǿ 12 (+0,5), (+1), Ǿ 11.
Члан 3.
ЦЕНА
Купац и Продавац су се споразумели да цена добара из члана 1. Уговора буде
следећа:
Вредност Уговора износи: __________________ РСД, без ПДВ-а.
Износ ПДВ-а _______________ РСД.
Укупна вредност уговора износи: ___________________ РСД, са ПДВ-ом.
Цена је фиксна и не може се накнадно мењати током периода важења овог
Уговора.
Члан 4.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купац се обавезује да ће Продавцу вредност из члана 3. овог уговора уплатити на
његов текући рачун ______________________________ код банке
“ , у року до 45 дана од дана пријема рачуна.

Члан 5.
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Рок испоруке делова за машине РМ76 УХР ( ланац за ископ, ножеви, обложног
хабајућег материјала итд), из члана 1. овог уговора је______дана ( максимално 60
дана) од дана потписивања Уговора.
Испорука делова за машине РМ76 УХР ( ланац за ископ, ножеви, обложног
хабајућег материјала итд), из члана 1. овог Уговора извршиће се на паритету
магацин Купца Београду, Батајница.
Продавац се обавезује да, приликом испоруке, уз робу достави следећа
документа:
- оригинал фактуру
-отпремницу
Члан 6.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
У случају неодговарајућег квалитета или у случају да се утврди да добра нису у
складу са понудом и захтеваним техничким каратеристикама, Купац може одбити
пријем добара, а Продавац је у обавези да недостатке отклони у року од 7 (седам)
дана од дана пријема рекламације, односно да испоручи добра исте марке и
карактеристика.
Члан 7.
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Квалитативни и квантитативни пријем је обавезан и вршиће се код наручиоца у
Батајници. Уз испоручене делове Продавац је у обавези да доставити атест о
квалитету материјала и доказ о извршеним хемиско – термичким обрадама и
техничке цртеж за делове које се раде по узорку. Приликом пријема обавезна је
контрола димензија, према техничким цртежима који су саставни део конкурсне
документације.Такође Наручилац задржава право да за поједине делове за које
сматра да је потребно извршити проверу уградних мера и функцијалност
директном уградњом на машини.Присуство Продавца је обавезно.Након извршене
контроле и пробе по пробе, биће сачињен записник и обострано потписан.
Члан 8.
ГАРАНТНИ ПЕРИОД
Гарантни рок за испоручени машински део је _____месеци ( најмање 12 месеци )

Уговорна казна
Члан 9
Ако Продавац закасни да изврши уговорену испоруку у уговореном року дужан је
да за сваки дан закашњења плати примаоцу уговорну казну у износу од 1 ‰
(промил) дневно на вредност извршне испоруке са закашњењем, стим да укупна
казна не може бити већа од 5 % од укупне вредности.
Делимично испорука у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања
уговорне казне.
Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати рачуна.
Члан 10.
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Продавац је дужан да по закључењу овог уговора Купцу, достави:
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 уговора без ПДВ-а, са роком
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од коначног рока испоруке. Ако се за
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Купац ће
уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Продавац не
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
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).
Кредитни рејтинг додељује агенција која се налази на листи подобних агенција за
рејтинг која је у складу саа прописима објавила НБС или подобна рејтинг агенција
која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and
Markets Authorities - ESMA).
Уколико уговор буде био на снази и после тог рока, потребно је доставити нову
гаранцију са 30 дана продуженим роком важења.
Купац не може вратити средство финансијског обезбеђења продавцу, пре истека
рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим
средством.
Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене
обавезе, Продавац је дужан да продужи важење банкарске гаранције, а према
условима из Модела уговора, односно Уговора.

Члан 11.
РАСКИД УГОВОРА
Купац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Продавац
касни са испоруком више од 30 ( тридесет ) дана, односно ако испоручене добра
не одговарају понуди број: __________________ (уписати број и датум понуде).
Члан 12.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
У случају да се не могу сагласити о спорним питањима Уговорене стране су
сагласне да је за решење спора надлежан Привредни суд у Београду .
Члан 13.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
За све што није предвиђено овим уговором, важе одредбе Закона о облигационим
односима (“Сл. лист СФРЈ ”, бр. 29/78, 39/85-одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“,
бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003-Уставна повеља) и други позитивно правни
прописи Републике Србије којима се уређује ова област.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављањем средстава
обезбеђења, сходно члану 10. овог уговора.
Члан 14.
ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Уговор је рађен у 6 (шест) истоветних примерка од којих су: 4 (четири) за Купца и 2
(два) за Продавца.

за ПРОДАВЦА

________________________

за КУПЦА
в.д. генералног директора

_____________________________
др Мирољуб Јевтић

Комисија за ЈН

