СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
11000 Београд, Немањина 6
Телефон: +381 11 362-00-94
e-mail: nabavke.infr@srbrail.rs
Број: 24/2020 - 460
Датум: 22.04.2020
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.2
( Јавна набавка услуга превоза ( железнички превоз/контејнерски превоз ),
у отвореном поступку, бр. 1/2020 )
У конкурсној документацији на страни 5 стоји:
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
ОПИС И ОБИМ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
опис
(технички захтеви и
редни
назив
техничке карактеристике) у
број
складу са важећим
стандардима
Релација: Баточина - Сента.
Превоз каменог агрегата,
железничку возарину на
траженој релацији, претовар
Железнички
са вагона на возило
1 превоз/контејнерски Пружаоца услуге, превоз до
превоз
депоније до 2 км, истовар
каменог агрегата са
формирањем депоније,
утовар каменог агрегата у
вагоне Наручиоца.
Релација: Баточина - Ором.
Превоз каменог агрегата,
железничку возарину на
Железнички
траженој релацији, претовар
2 превоз/контејнерски
са вагона на возило
превоз
Пружаоца услуге, превоз до
депоније до 2 км, истовар
каменог агрегата са

јединица мере

количина

t

20.000

t

17.000

формирањем депоније,
утовар каменог агрегата у
вагоне Наручиоца.
МЕЊА СЕ И САДА ГЛАСИ:
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
ОПИС И ОБИМ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
опис
(технички захтеви и
редни
назив
техничке карактеристике) у
број
складу са важећим
стандардима
Релација: Баточина - Сента.
Превоз каменог агрегата,
железничку возарину на
траженој релацији, претовар
Железнички
са вагона на возило
1 превоз/контејнерски Пружаоца услуге, превоз до
превоз
депоније до 2 км, истовар
каменог агрегата са
формирањем депоније,
утовар каменог агрегата у
вагоне Наручиоца.

јединица мере

t

количина

37.000

У конкурсној документацији на страни 26 стоји:
(Образац 1)
Број понуде:_______________
Датум:_____________________
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
услуга превоза ( железнички превоз/контејнерски превоз), у отвореном поступку,
Јавна набавка број 1/2020
На основу јавног позива за подношење понуда за јавну услуга превоза ( железнички
превоз/контејнерски превоз, у отвореном поступку, јавна набавка број 1 /2020
Врста ( величина правног лица ), заокружити број: 1. Велико; 2. Средње; 3. Мало; 4. Микро.

Назив понуђача:__________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача:________________________________________________
Овлашћена особа (потписник уговора):_______________________________________
Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):__________________
Телефон:____________Факс:___________Електронска пошта:____________________
Текући рачун:_________________Матични ______________ПИБ:_________________
Регистарски број:________________Шифра делатности:_________________________

ПДВ број: _______________ Лице за контакт__________________________________
даје понуду како следи (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора.
- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача:

%

Укупна вредност, динара, без ПДВ-а
Укупна вредност, динара, са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања
/од дана пријема рачуна/

одложено, у року од 45 дана

Рок за извршење услуге
Сукцесивно до 31.12.2020.

Превоз каменог агрегата биће
извршен на локацији: Баточина –
Сента и Баточина - Ором

Место пружања услуге

Рок важења понуде
/од дана отварања понуда,
минимум 90 дана/

________дана

* обавезно попунити све тражене податке
**Цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива
све могуће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, никакви
накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца.

У
дана

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.

Напомена:
*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чима потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
**Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који
се врши преко подизвођача попунити само у случају подношења понуде са подизвођачем
**Oбрaзaц пoнудe и oстaле oбрaсци из кoнкурснe дoкумeнтaциje понуђач мора да попуни,
овери печатом и потпише овлашћено лице понуђача, чиме чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. Укoликo су пoнудa и остали
oбрaсци пoтписaни oд стрaнe лицa кoje ниje уписaнo у рeгистaр кao лицe oвлaшћeнo зa
зaступaњe, пoтрeбнo je, уз пoнуду, дoстaвити oвлaшћeњe зa пoтписивaњe зa тo лицe,
издaтo oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa.
МЕЊА СЕ И САДА ГЛАСИ:

(Образац 1)
Број понуде:_______________
Датум:_____________________
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
услуга превоза ( железнички превоз/контејнерски превоз), у отвореном поступку,
Јавна набавка број 1/2020
На основу јавног позива за подношење понуда за јавну услуга превоза ( железнички
превоз/контејнерски превоз, у отвореном поступку, јавна набавка број 1 /2020
Врста ( величина правног лица ), заокружити број: 1. Велико; 2. Средње; 3. Мало; 4. Микро.
Назив понуђача:__________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача:________________________________________________
Овлашћена особа (потписник уговора):_______________________________________
Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):__________________
Телефон:____________Факс:___________Електронска пошта:____________________
Текући рачун:_________________Матични ______________ПИБ:_________________
Регистарски број:________________Шифра делатности:_________________________
ПДВ број: _______________ Лице за контакт__________________________________
даје понуду како следи (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора.
- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача:

Укупна вредност, динара, без ПДВ-а
Укупна вредност, динара, са ПДВ-ом

%

Рок и начин плаћања
/од дана пријема рачуна/

одложено, у року од 45 дана

Рок за извршење услуге
Сукцесивно до 31.12.2020.

Превоз каменог агрегата биће
извршен на локацији: Баточина –
Сента

Место пружања услуге

Рок важења понуде
/од дана отварања понуда,
минимум 90 дана/

________дана

* обавезно попунити све тражене податке
**Цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива
све могуће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, никакви
накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца.

У
дана

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.

Напомена:
*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чима потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
**Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који
се врши преко подизвођача попунити само у случају подношења понуде са подизвођачем
**Oбрaзaц пoнудe и oстaле oбрaсци из кoнкурснe дoкумeнтaциje понуђач мора да попуни,
овери печатом и потпише овлашћено лице понуђача, чиме чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. Укoликo су пoнудa и остали
oбрaсци пoтписaни oд стрaнe лицa кoje ниje уписaнo у рeгистaр кao лицe oвлaшћeнo зa
зaступaњe, пoтрeбнo je, уз пoнуду, дoстaвити oвлaшћeњe зa пoтписивaњe зa тo лицe,
издaтo oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa.

У конкурсној документацији на страни 30 стоји:
(Образац 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
за јавну набавку услуга превоза ( железнички превоз/контејнерски превоз), у
отвореном поступку,
јавна набавка број 1/2020
редни
број

1

2

опис
(технички захтеви и техничке
назив
карактеристике) у складу са
важећим стандардима
Релација: Баточина - Сента.
Превоз каменог агрегата,
железничку возарину на
траженој релацији, претовар
Железнички
са вагона на возило Пружаоца
превоз/контејнерски
услуге, превоз до депоније до
превоз
2 км, истовар каменог
агрегата са формирањем
депоније, утовар каменог
агрегата у вагоне Наручиоца.
Релација: Баточина - Oром.
Превоз каменог агрегата,
железничку возарину на
траженој релацији, претовар
Железнички
са вагона на возило Пружаоца
превоз/контејнерски
услуге, превоз до депоније до
превоз
2 км, истовар каменог
агрегата са формирањем
депоније, утовар каменог
агрегата у вагоне Наручиоца.

количина

Јединична
цена
( по тони )

Укупна
вредност, без
ПДВ-а

20.000 тона

17.000 тона

Укупна вредност у динарима, без ПДВ-а
Укупна вредност у динарима, са ПДВ-ом

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 5. уписати јединичну цену по тони, без ПДВ-а
 у колони 6. уписати укупну вредност, без ПДВ-а
 на крају уписати укупну вредност са и без ПДВ-а
Напомена: Цена обухвата све активности потребне за извршење предметне набавке. Никакви накнадни
трошкови неће бити признати од стране Наручоца. Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно
лице.

У
дана

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.

МЕЊА СЕ И САДА ГЛАСИ:

(Образац 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
за јавну набавку услуга превоза ( железнички превоз/контејнерски превоз), у
отвореном поступку,
јавна набавка број 1/2020
редни
број

1

опис
(технички захтеви и техничке
назив
карактеристике) у складу са
важећим стандардима
Релација: Баточина - Сента.
Превоз каменог агрегата,
железничку возарину на
траженој релацији, претовар
Железнички
са вагона на возило Пружаоца
превоз/контејнерски
услуге, превоз до депоније до
превоз
2 км, истовар каменог
агрегата са формирањем
депоније, утовар каменог
агрегата у вагоне Наручиоца.

количина

Јединична
цена
( по тони )

Укупна
вредност, без
ПДВ-а

37.000 тона

Укупна вредност у динарима, без ПДВ-а
Укупна вредност у динарима, са ПДВ-ом

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 5. уписати јединичну цену по тони, без ПДВ-а
 у колони 6. уписати укупну вредност, без ПДВ-а
 на крају уписати укупну вредност са и без ПДВ-а
Напомена: Цена обухвата све активности потребне за извршење предметне набавке. Никакви накнадни
трошкови неће бити признати од стране Наручоца. Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно
лице.

У
дана

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.

У конкурсној документацији на страни 38, модел уговора стоји:

XI МОДЕЛ УГОВОРА
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

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

1. Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд, Немањина 6, Београд, матични број
21127094, ПИБ 109108420, које заступа директор Сектора за правне послове Сања Мараш,
мастер правник, (у даљем тексту: Наручилац),
и
2.
„___________________________________________________________________________“,
адреса_______________________________________________________________________,
, матични број __________________, ПИБ ______________________, кога заступа
_______________________________(у даљем тексту: Пружалац услуге),
Предмет Уговора
Члан 1.
Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Пружаоца услуге по
основу пружања услуге за железнички/контејнерски превоз каменог агрегата, у свему
према усвојеној понуди Пружаоца услуге бр._________и ценама:
опис
Укупна
(технички захтеви и
вредност,
Јединична
редни
техничке
без ПДВ-а
назив
количина
цена
број
карактеристике) у
( по тони )
складу са важећим
стандардима
Релација: Баточина Сента. Превоз каменог
агрегата, железничку
возарину на траженој
релацији, претовар са
Железнички
вагона на возило
1
превоз/контејнерски Пружаоца услуге,
37.000 тона
превоз
превоз до депоније до 2
км, истовар каменог
агрегата са формирањем
депоније, утовар
каменог агрегата у
вагоне Наручиоца.
Релација: Баточина Железнички
Oром. Превоз каменог
2
превоз/контејнерски агрегата, железничку
17.000 тона
превоз
возарину на траженој
релацији, претовар са

вагона на возило
Пружаоца услуге,
превоз до депоније до 2
км, истовар каменог
агрегата са формирањем
депоније, утовар
каменог агрегата у
вагоне Наручиоца.
Укупна вредност у динарима, без ПДВ-а
Укупна вредност у динарима, са ПДВ-ом
Рок за извршење услуге
Члан 2.
Рок за пружање услуге је до 31.12.2020. године
Место извршења услуге
Члан 3.
Превоз каменог агрегата биће извршен на локацијама: Баточина – Сента и Баточина –
Ором.
Члан 4.
Пружалац услуге је обавезан да изврши у целости захтевану услугу.
Овим уговором није предвиђена додатна услуга.
Цена и начин плаћања
Члан 5.
Укупна вредност услуга из члана 1. овог Уговора износи_______________ динара без
ПДВ-а
( словима:
и 0/100 ),
Односно____________________ динара са ПДВ-ом,
(словима:
и 00/100).
Укупна вредност ПДВ-а износи ______________ динара
Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене услуге из обрасца структуре цена
фиксне и да се неће мењати у случају промене цена елемената на основу којих су исте
формиране.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да ће Пружаоцу услуге са матичним бројем________________
уговорену цену утврђену у складу са чланом 5. овог Уговора уплатити на његов текући

рачун бр._________________ код____________________банке, на основу испостављеног
рачуна за извршене услуге.
Наручилац се обавезује да плаћање изврши у року од 45 дана од дана пријема рачуна.
Обавезе Наручиоца
Члан 7.
У случају потребе, Наручилац ће у току вршења услуге, о свом трошку,обезбедити
искључење напона из возних водова контактне мреже у зони истовара туцаника и/или
уклањања дела контактне мреже, а у свему према важећим Правилницима.
Обавезе Пружаоца услуге
Члан 8.
Обавезе Пружаоца услуге према локацијама:
Превоз каменог агрегата на релацији Баточина – Сента и Баточина - Ором.
Пружалац услуге је у обавези да обезбеди:
- минимум 40 металних /челичних контејнера са отвореном горњом страном за утовар
каменог агрегата за све време трајања уговора, са могућношћу премештања са вагона на
транспортна средства са механизмом за истовар;
- континуитет у извршавању уговора;
- механизацију и људство у року од најдуже 24 сата од позива Наручиоца за сваки истовар
каменог агрегата;
- извршење уговорне обавезе да се камени агрегат истовара у што краћем времену како би
се повећао обрт возова;
- да се камени агрегат истовара и депонује на начин који ће спречити појаву
запрљаности/загађености туцаника. Уколико приликом истовара и/или депоновања дође
до појаве загађености каменог агрегата, израдиће се записник на основу ког ће Наручилац
поднети захтев за надокнаду штете;
Контрола квалитета – квалитативни пријем
Члан 9.
Квалитативни пријем обављаће се на депонији материјала која је формирана у станици
приспећа по товарном листу, уз присуство представника Пружаоца и Наручиоца услуге, о
чему ће бити састављен и обострано потписан Записник о извршењу услуге.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 10.
Пружалац услуге ће приликом потписивања уговора доставити Наручиоцу као средство
финансијског обезбеђења испуњења уговорених обавеза:
- банкарску гаранцију за добро извршење посла (образац 6в) у износу од 10% од
вредности уговора без ПДВ-а, која је неопозива, безусловна, платива на први позив и без
приговора са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење
свког појединачног уговора у целости.

Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења Пружаоцу услуге, пре
истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим
средством.
Пружалац услуге је дужан да, приликом потписивања уговора, а најкасније у року од 8
дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро
извршење посла у износу од десет (10%) процената од вредности Уговора без ПДВ-а, која
је неопозива, безусловна, платива на први позив, са роком важности 30 дана дужим од
уговореног рока за коначно извршење посла, у целости. Достављање банкарске гаранције
из овог члана, сматраће се уговорном обавезом, те недостављање исте сматра се
неиспуњењем обавеза дефинисаних овим Уговором.
Наведено средство финансијског обезбеђења Наручилац услуга има право да активира у
случају да Пружалац услуга у потпуности или делимично не извршава своје уговорне
обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају
раскида Уговора.
Гаранција за добро извршење посла је изражена у динарима и у облику предвиђеном
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.
У случају продужетка рока за извршење уговорене обавезе, Пружалац услуге је у обавези
да Наручиоцу достави нова средства гаранције за добро извршење посла са продуженим
роком важности дужим 30 дана од новоутврђеног рока за извршење посла.
Уговорна казна
Члан 11.
Ако Пружалац услуге не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки
дан закашњења плати Наручиоцу:
- уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно на вредност 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 Пружалац услуге једнострано раскине Уговор или Изврши услугу на начин који
битно одступа од уговорених одредби по питању квалитета и рокова извршене услуге,
Наручилац има право да депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе на
наплату.
Члан 12.
Пружалац услуге је дужан да у току вршења услуге, на први писмени позив Наручиоца,
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет извршене

услуге, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована
овим недостацима.
Ако Пружалац услуге не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по
пријему писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у
позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или
физичко лице, на терет Пружаоца услуге.
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Пружалац услуге не
сноси одговорност.
Раскид Уговора
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 Уговора обавесте другог уговарача писменим
путем.
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 Наручиоца и Пружаоца услуге уговара се надлежност
Привредног суда у Београду.

Измена и допуна Уговора
Члан 16.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми,
сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса.
Остале одредбе
Члан 17.
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 материја.
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 Наручилац задржава 4
(четири) примерка, а Пружалац услуге 2 (два) примерка.

За Пружаоца услуге
______________________

За Наручиоца
________________________________

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

МЕЊА СЕ МОДЕЛ УГОВОРА И САДА ГЛАСИ:

XI МОДЕЛ УГОВОРА
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

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

1. Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд, Немањина 6, Београд, матични број
21127094, ПИБ 109108420, које заступа директор Сектора за правне послове Сања Мараш,
мастер правник, (у даљем тексту: Наручилац),
и
2.
„___________________________________________________________________________“,
адреса_______________________________________________________________________,
, матични број __________________, ПИБ ______________________, кога заступа
_______________________________(у даљем тексту: Пружалац услуге),
Предмет Уговора
Члан 1.
Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Пружаоца услуге по
основу пружања услуге за железнички/контејнерски превоз каменог агрегата, у свему
према усвојеној понуди Пружаоца услуге бр._________и ценама:
опис
Укупна
(технички захтеви и
вредност,
Јединична
редни
техничке
без ПДВ-а
назив
количина
цена
број
карактеристике) у
( по тони )
складу са важећим
стандардима
Релација: Баточина Сента. Превоз каменог
агрегата, железничку
возарину на траженој
релацији, претовар са
Железнички
вагона на возило
1
превоз/контејнерски Пружаоца услуге,
37.000 тона
превоз
превоз до депоније до 2
км, истовар каменог
агрегата са формирањем
депоније, утовар
каменог агрегата у
вагоне Наручиоца.
Укупна вредност у динарима, без ПДВ-а
Укупна вредност у динарима, са ПДВ-ом

Рок за извршење услуге
Члан 2.
Рок за пружање услуге је до 31.12.2020. године
Место извршења услуге
Члан 3.
Превоз каменог агрегата биће извршен на локацијама: Баточина – Сента.
Члан 4.
Пружалац услуге је обавезан да изврши у целости захтевану услугу.
Овим уговором није предвиђена додатна услуга.
Цена и начин плаћања
Члан 5.
Укупна вредност услуга из члана 1. овог Уговора износи_______________ динара без
ПДВ-а
( словима:
и 0/100 ),
Односно____________________ динара са ПДВ-ом,
(словима:
и 00/100).
Укупна вредност ПДВ-а износи ______________ динара
Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене услуге из обрасца структуре цена
фиксне и да се неће мењати у случају промене цена елемената на основу којих су исте
формиране.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да ће Пружаоцу услуге са матичним бројем________________
уговорену цену утврђену у складу са чланом 5. овог Уговора уплатити на његов текући
рачун бр._________________ код____________________банке, на основу испостављеног
рачуна за извршене услуге.
Наручилац се обавезује да плаћање изврши у року од 45 дана од дана пријема рачуна.
Обавезе Наручиоца
Члан 7.
У случају потребе, Наручилац ће у току вршења услуге, о свом трошку,обезбедити
искључење напона из возних водова контактне мреже у зони истовара туцаника и/или
уклањања дела контактне мреже, а у свему према важећим Правилницима.
Обавезе Пружаоца услуге
Члан 8.
Обавезе Пружаоца услуге према локацијама:
Превоз каменог агрегата на релацији Баточина – Сента.

Пружалац услуге је у обавези да обезбеди:
- минимум 40 металних /челичних контејнера са отвореном горњом страном за утовар
каменог агрегата за све време трајања уговора, са могућношћу премештања са вагона на
транспортна средства са механизмом за истовар;
- континуитет у извршавању уговора;
- механизацију и људство у року од најдуже 24 сата од позива Наручиоца за сваки истовар
каменог агрегата;
- извршење уговорне обавезе да се камени агрегат истовара у што краћем времену како би
се повећао обрт возова;
- да се камени агрегат истовара и депонује на начин који ће спречити појаву
запрљаности/загађености туцаника. Уколико приликом истовара и/или депоновања дође
до појаве загађености каменог агрегата, израдиће се записник на основу ког ће Наручилац
поднети захтев за надокнаду штете;
Контрола квалитета – квалитативни пријем
Члан 9.
Квалитативни пријем обављаће се на депонији материјала која је формирана у станици
приспећа по товарном листу, уз присуство представника Пружаоца и Наручиоца услуге, о
чему ће бити састављен и обострано потписан Записник о извршењу услуге.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 10.
Пружалац услуге ће у моменту потписивања Уговора доставити Наручиоцу 5 ( пет )
блaнкo сoлo мeница сa мeничним oвлaшћeњeм, кaртoнoм дeпoнoвaних пoтписa и
пoтврдoм пoслoвнe бaнкe дa је мeницa рeгистрoвaна кoд Нaрoднe бaнкe Србиje у изнoсу
oд 10% (дeсeт пoстo) oд изнoсa врeднoсти Уговора, бeз ПДВ-a, из члaнa 5. и рoкoм
вaжeњe 30 дaнa дужим oд угoвoрeнoг рoкa извршења услуге.
У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa Уговора, 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 пoслa.
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.
Уговорна казна
Члан 11.
Ако Пружалац услуге не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки
дан закашњења плати Наручиоцу:
- уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно на вредност 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 Пружалац услуге једнострано раскине Уговор или Изврши услугу на начин који
битно одступа од уговорених одредби по питању квалитета и рокова извршене услуге,
Наручилац има право да депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе на
наплату.
Члан 12.
Пружалац услуге је дужан да у току вршења услуге, на први писмени позив Наручиоца,
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет извршене
услуге, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована
овим недостацима.
Ако Пружалац услуге не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по
пријему писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у
позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или
физичко лице, на терет Пружаоца услуге.
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Пружалац услуге не
сноси одговорност.
Раскид Уговора
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 Уговора обавесте другог уговарача писменим
путем.
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 Наручиоца и Пружаоца услуге уговара се надлежност
Привредног суда у Београду.
Измена и допуна Уговора
Члан 16.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми,
сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса.
Остале одредбе
Члан 17.
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 материја.
Члан 18.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и издавањем бланко соло меница,
сходно члану 10. овог Уговора.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4
(четири) примерка, а Пружалац услуге 2 (два) примерка.
За Пружаоца услуге
______________________

За Наручиоца
________________________________

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

