Број: ЈН 51/15/ЈНМВ
Датум: 03.12.2015.
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник Републике
Србије бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши:
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Набавка индустријске машине за прање веша за потребе праоне
51/15/ЈНМВ
Дана 28.11.2015. године постављен је на Портал јавних набавки и сајт наручиоца
позив за достављање понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке
мале вредности, за јавну набавку број 51/15/ЈНМВ, у којој Наручилац врши измену
на следећи начин:
I
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 51/15/ЈНМВ мењају се следећа
поглавља:
VII- Модел уговора
Измењени обрасци налазе се у прилогу ове измене.
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

II
Рок за достављање понуда се продужава те се понуде могу доставити до 10.12.2015.
године до 11,00 часова.Јавно отварање понуда обавиће се 10.12.2015. године у
11,30 часова.

VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана ___________године између:
Наручиоца ..............................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Назив банке и број текућег рачуна .....................................................................
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту:Купац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Назив банке и број текућег рачуна .....................................................................
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Продавац),
За потребе набавке добара које су предмет овог уговора Продавац ангажује следеће
подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са следећим учесницима:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________
(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и ПИБ, као и
у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као подизвођачи или чланови групе
понуђача)
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
-да је купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), на основу позива
за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца 28.11.2015. године за набавку добара: Набавка индустријске машине за прање
веша за потребе праоне, број 51/15/ЈНМВ
-да је продавац дана _________________ године доставио понуду број __________
од _____________заведену под деловодним бројем наручиоца___________ ,која се налази
у прилогу уговора и саставни је део овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна
конкурсна документација за предметну јавну набавку.
-да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из
конкурсне документације,које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;
-да је купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде Продавца и
одлуке о додели уговора број ______________ од ______________,изабрао означеног
продавца за испоруку добара која су предмет уговора.

Члан 2.
Предмет уговора је набавка добара: Набавка индустријске машине за прање веша
за потребе праоне, број 51/15/ЈНМВ која је саставни део његове понуде.
Члан 3.
Уговорну цену чине:
- укупна цена за набавку добара из члана 2. Уговора без урачунатог пореза на додату
вредност у износу од ________________ динара
- порез на додату вредност у износу од _______________ динара,
тако да укупна цена са урачунатим порезом на додату вредност износи: ________________
динара.
Порез на додату вредност плаћа Купац.
Цена је дата на паритету: „франко магацин Купца“.
Члан 4.
Купац се обавезује да Продавцу исплати 100% аванс у висини уговореног износа за
добра која су предмет набавке у року од 15 дана од дана закључења уговора.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Члан 5.
Продавац се обавезује да ће испоруку робе која је предмет уговора извршити у
року од ______________ дана од дана закључења уговора.
Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, Алеја
Маршала Тита 31, радним даном у периоду од 07-13 часова.
Члан 6.
Продавац обезбеђује гаранцију за добра која су предмет набавке у трајању од
_______ месеца рачунајући од дана закључења уговора.
Испоручена
добра у свему морају одговарати карактеристикама добара чију је испоруку продавац
нудио у поступку јавне набавке, а на основу техничкх спецификација одређених у
конкурсној документацији.
Уколико представник Купца приликом примопредаје добара констатује да
испорука неког добра не одговара уговореном добру, односно у случају утврђених
недостатака у квалитету и обиму добара, о констатованом стању сачињава записник о
рекламацији који потписују овлашћено лице Продавца и представник Купца.
У случају рекламације, Продавац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана
сачињавања Записника о рекламацији испоручи нова добра одговарајућег квалитета или
замени добро на којем је утврђен недостатак новим, а уколико то не учини Купац има право
на једнострани раскид уговора и накнаду штете.
У случају утврђених недостатака робе који нису били видљиви уговорним
странама у време примопредаје, а који су наступили у гарантном року, купац је овлашћен
да у року од 3 дана сазнања за наведене недостатке затражи од продавца да испоручи сва
добра у складу са захтевима техничке спецификације, у супротном купац задржава право
на раскид уговора и накнаду причињене штете.
Члан 7.
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу
достави бланко сопствену меницу меницу за повраћај авансног плаћања, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив.Меница за повраћај авансног плаћања

издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања
аванса, односно до извршене примопредаје робе која је предмет уговора.
Меница 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 у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Члан 8.
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив.
Меница 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 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 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла.Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ
или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Члан 9.
Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне
набавке преда наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном
року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Меница 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 мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност
коришћења предмета уговора у гарантном року.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да свака уговорна страна може раскинути уговор
писаним путем у случају неизвршења уговорних обавеза од стране друге уговорне стране.
Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана када уговорна
страна која није поштовала одредбе уговора прими обавештење о раскиду уговора од
стране друге уговорне стране.
Уговорне стране су сагласне да Купац може једнострано раскинути уговор са
продавцем у случају да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

не изврши трансфер средстава одобрених за реализацију ове набавке до краја Буџетске
2015. Године.
Члан 11.
На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о облигационим
односима и Закона о јавним набавкама, као и других прописа којима се регулише материја
која је предмет уговора.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а у
случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Суботици.
Члан 13.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивња обе уговорне стране.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих купац задржава три а
продавац два примерка.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

ПРОДАВАЦ
__________________________

КУПАЦ
_________________________

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за
јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

