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Измена 1 конкурсне документације
Конкурсна документација за јавну набавку бр. МВ-03/2019 КАМЕНИ
ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ Кнић врши измену конкурсне
документације за јавну набавку бр. МВ-03/2019, КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ, зав.бр. 2101/19 од 14.01.2019.год. на следећи начин:
I

Мења се III. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Конкурсне документације који је гласио:
Образац III-1
III. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОНУДА број _______ од __________ за јавну набавку добара, МВ 03/2019-“КАМЕНИ
ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ,, партија бр._____назив партије _______________за коју је
позив објављен на Порталу јавних набавки, и интернет страници наручиоца дана
______.2019. године.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
ОДГОВОРНА ОСОБА
(ПОТПИСНИК УГОВОРА):
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
1

Е-mail:
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И
НАЗИВ БАНКЕ:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
ПОРЕСКИ
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
(ПИБ):
ПРАВНО ЛИЦЕ СЕ
РАЗВРСТАВА КАО:
Место и датум:
____________________

□ микро
Печат:

□ мало

□ средње

□ велико

Потпис овлашћеног лица
___________________

Понуду дајем:
(заокружити начин давања понуде)
1) самостално
2) са подизвођачем:
3) као заједничку понуду
2.1 ________________________
3.1 ________________________
2.2 ________________________
3.2 ________________________
(Навести назив и седиште
(Навести назив и седиште
свих подизвођача) чланова групе понуђача)
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Редни
бр.
1

Назив партије / позиције

Јед.
мере

Кол.

2

3

4

Јединична
цена (без
ПДВ-а)
Динара
5

Укупна цена
(без ПДВ-а)
Динара
6 (4x5)

КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ
Партија 1 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-31 мм

Камени дробљени агрегат
т
6.100
гранулације 0-31 мм
Партија 2 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-63 мм
Камени дробљени агрегат
2.1
т
550
гранулације 0-63 мм
Партија 3 – Камени дробљени агрегат гранулације 4-8 мм
Камени агрегат гранулације од 4 до
3.1
т
400
8
1.1

УКУПНО :
Крајње одредиште испоруке: ЈКП
„КОМУНАЛАЦ,, КНИЋ

ПДВ ___ %
УКУПНО са ПДВ-ом :

Комерцијални услови понуде:
 Важност понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде. У случају истека рока важења
понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења
понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
 Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона, након закључења уговора о јавној набавци без
спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора
може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а. У
случају повећања вредности уговора, наручилац ће поступити у складу са чланом 115. став 5.
Закона.
 Цена сa свим трошковима изражава се у динарима и мора бити фиксна до коначне реализације
уговора.
 Рок и начин плаћања: плаћање ће се вршити у року до 45 дана по пријему исправног рачуна на
архиви ЈКП ,,КОМУНАЛАЦ ,, КНИЋ, ул. Кнић бб, под условима утврђеним моделом уговора који
је саставни део конкурсне документације.
 Рок испоруке: : Рок испоруке ______(за наручиоца прихватљиво 2 дана) рачунајући од дана
пријема писаног захтева Наручиоца-електронске наруџбенице од стране наручиоца, возилом

наручиоца



Гарантни рок _____ месеци (за наручиоца је прихваљив гарантни рок од минимум 12 месеци) од
дана извршене примопредаје предметних добара.
Место испоруке: Наручилац ће приликом достављања поруџбенице испоручиоцу добара

определити место испоруке добара на територии општине Кнић (стоваришта ЈКП
„Комуналац“ Кнић у насељенм местима Кнић, Гружа и Топоница).
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Место и датум:

Потпис овлашћеног лица
понуђача

М.П.

III. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Образац III-1, конкурсне документације сада гласи:
Образац III-1
III. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА број _______ од __________ за јавну набавку добара, МВ 03/2019-“КАМЕНИ
ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ,, партија бр._____назив партије _______________за коју је
позив објављен на Порталу јавних набавки, и интернет страници наручиоца дана
______.2019. године.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
ОДГОВОРНА ОСОБА
(ПОТПИСНИК УГОВОРА):
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
Е-mail:
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И
НАЗИВ БАНКЕ:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
ПОРЕСКИ
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
(ПИБ):
ПРАВНО ЛИЦЕ СЕ
РАЗВРСТАВА КАО:
Место и датум:
____________________

□ микро
Печат:

□ мало

□ средње

□ велико

Потпис овлашћеног лица
___________________
4

Понуду дајем:
(заокружити начин давања понуде)
1) самостално
2) са подизвођачем:
2.1 ________________________
2.2 ________________________
(Навести назив и седиште
свих подизвођа)

3) као заједничку понуду
3.1 ________________________
3.2 ________________________
(Навести назив и седиште
чланова групе понуђача)
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Редни
бр.
1

Назив партије / позиције

Јед.
мере

Кол.

2

3

4

Јединична
цена (без
ПДВ-а)
Динара
5

Укупна цена
(без ПДВ-а)
Динара
6 (4x5)

КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ
Партија 1 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-31 мм

Камени дробљени агрегат
т
550
гранулације 0-31 мм
Партија 2 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-63 мм
Камени дробљени агрегат
2.1
т
6.100
гранулације 0-63 мм
1.1

Партија 3 – Камени дробљени агрегат од 4 до 8
3.1

Камени агрегат гранулације од 4 до
8

т

400
УКУПНО :

Крајње одредиште испоруке: (стоваришта ЈКП
„Комуналац“ Кнић у насељенм местима Кнић,
Гружа и Топоница).

ПДВ ___ %
УКУПНО са ПДВ-ом :

Комерцијални услови понуде:
 Важност понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде. У случају истека рока важења понуде,
наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач
који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
 Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона, након закључења уговора о јавној набавци без
спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна
вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а. У случају повећања
вредности уговора, наручилац ће поступити у складу са чланом 115. Став 5. Закона.
 Цена сa свим трошковима изражава се у динарима и мора бити фиксна до коначне реализације
уговора.
 Рок и начин плаћања: плаћање ће се вршити у року до 45 дана по пријему исправног рачуна на
архиви ЈКП ,,КОМУНАЛАЦ ,, КНИЋ, ул. Кнић бб, под условима утврђеним моделом уговора који је
саставни део конкурсне документације.
 Рок испоруке: : Рок испоруке ______(за наручиоца прихватљиво 2 дана) рачунајући од дана пријема
писаног захтева Наручиоца-електронске наруџбенице од стране наручиоца, возилом наручиоца
 Гарантни рок _____ месеци (за наручиоца је прихваљив гарантни рок од минимум 12 месеци) од дана
извршене примопредаје предметних добара.
 Место испоруке: Наручилац ће приликом достављања поруџбенице испоручиоцу добара

определити место испоруке добара на територији општине Кнић(стоваришта ЈКП „Комуналац“
Кнић у насељенм местима Кнић, Гружа и Топоница).
Место и датум:
М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача
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II Мења се Образац V конкурсне документације који је гласио:
Образац V
V. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ЛИСТОМ ЦЕНА И ПОДАЦИМА О РОБИ КОЈИ
ЋЕ СЕ ИСПОРУЧИТИ
КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ
Јавна набавка бр. МВ 03/2019
Редни
бр.
1

Назив партије / позиције

Јед.
мере

Кол.

2

3

4

Јединична
цена (без
ПДВ-а)
Динара
5

Укупна цена
(без ПДВ-а)
Динара
6 (4x5)

КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ
Партија 1 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-31мм

Камени дробљени агрегат
т
6.100
гранулације 0-31 мм
Партија 2 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-63 мм
Камени дробљени агрегат
2.1
т
550
гранулације 0-63 мм
Партија 3 – Камени дробљени агрегат гранулације 4-8 мм
3.1 Камени агрегат фракције од 4 до 8
т
400
1.1

УКУПНО :
Крајње одредиште испоруке: ЈКП
„КОМУНАЛАЦ,, КНИЋ

ПДВ ___ %
УКУПНО са ПДВ-ом :

Понуђач мора обезбедити податке о роби која се испоручује у складу са захтевима из Техничких
спецификација . Недостављање података ће резултирати одбацивањем понуде.
За позиције робе, која се нуди, наведене у следећој Табели треба у истој обавезно унети податке
који се односе на тип, фабричку ознаку, назив и адресу произвођача:
Редни
бр.

Назив партије / позиције

Тип/фабричка ознака

Назив и адреса
произвођача

1

2

3

4

КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ
Партија 1 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-31 мм
1.1

Камени дробљени агрегат
гранулације 0-31 мм
Партија 2 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-63 мм
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2.1

Камени дробљени агрегат
гранулације 0-63 мм
Партија 3- Камени дробљени агрегат фракција од 4 до 8

2.2

Камени дробљени агрегат фракција
од 4 до 8

Партија 1, партија 2, партија 3 : КАМЕНИ АГРЕГАТ ДРОБЉЕНИ гранулације
:
0-31 мм и 0-63 мм, фракција од 4 до 8
 Предмет испоруке
Предмет испоруке је произведен, утоварен и транспортован дробљени камени агрегат,
подобан за израду доњих носећих механичких стабилизованих (тампонских) слојева
коловозних конструкција, за гранулације неведене у Листи захтева, испоручен на територии
општине Кнић (стоваришту ЈКП „Комуналац“Кнић у насељеним местима Кнић, Гружа и
Топоница).
Испорука је сукцесивна (по указаној потреби – на захтев наручиоца) током периода трајања
уговора.
Испоручени камени агрегат мора бити без садржаја штетних састојака, грудви глине, траве,
корења од растиња и камених самаца, отпоран на дејство мраза.
 Пратећа документација :
Понуђач је обавезан да уз понуду, у циљу доказа квалитета понуђеног материјала, а касније
уз сваку испоруку, наручиоцу достави Извештај о техничким својствима дробљеног
агрегата, са оценом могућности употребе за израду доњих носећих механичких
стабилизованих ( тампонских) слојева коловозних конструкција, према СРПС
стандардима, издат од стране за то овлашћење установе.
Извештај мора да садржи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Минералошко-петролошку анализу агрегата (СРПС Б.Б8.004)
Физичка својства агрегата (СРПС ИСО 6782, СРПС ИСО 6783)
Механичка својства агрегата (СРПС Б.Б8.045)
Карактеристике постојаности (СРПС ЕН 1367-2)
Карактеристике зрна (СРПС Б.Б8.037, СРПС ЕН 933-4)
Карактеристике гранулометријског састава (СРПС ЕН 933-1, СРПС Б.Б8.036)
Садржај штетних састојака (СРПС Б.Б8.038, СРПС Б.Б8.039)
Постојаност агрегата према дејству мраза
Конструктивне карактеристике (СРПС У.Б1.038, СРПС ЕН 13286-47)

Образац V, V. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ЛИСТОМ ЦЕНА И ПОДАЦИМА О
РОБИ КОЈИ ЋЕ СЕ ИСПОРУЧИТИ
КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ
Јавна набавка бр. МВ 03/2019
сада гласи:
Образац V
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V. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ЛИСТОМ ЦЕНА И ПОДАЦИМА О РОБИ КОЈИ
ЋЕ СЕ ИСПОРУЧИТИ
КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ
Јавна набавка бр. МВ 03/2019
Редни
бр.
1

Назив партије / позиције

Јед.
мере

Кол.

2

3

4

Јединична
цена (без
ПДВ-а)
Динара
5

Укупна цена
(без ПДВ-а)
Динара
6 (4x5)

КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ
Партија 1 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-31мм

Камени дробљени агрегат
т
550
гранулације 0-31 мм
Партија 2 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-63 мм
Камени дробљени агрегат
2.1
т
6.100
гранулације 0-63 мм
Партија 3 – Камени агрегат фракције 4-8
3.1 Камени агрегат фракције од 4 до 8
т
400
1.1

УКУПНО :
Крајње одредиште испоруке: (стоваришта ЈКП
„Комуналац“Кнић у насељеним местима Кнић,
Гружа и Топоница).

ПДВ ___ %
УКУПНО са ПДВ-ом :

Понуђач мора обезбедити податке о роби која се испоручује у складу са захтевима из Техничких
спецификација . Недостављање података ће резултирати одбацивањем понуде.
За позиције робе, која се нуди, наведене у следећој Табели треба у истој обавезно унети податке
који се односе на тип, фабричку ознаку, назив и адресу произвођача:
Редни
бр.

Назив партије / позиције

Тип/фабричка ознака

Назив и адреса
произвођача

1

2

3

4

КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ
Партија 1 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-31 мм
1.1

Камени дробљени агрегат
гранулације 0-31 мм
Партија 2 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-63 мм

2.1

Камени дробљени агрегат
гранулације 0-63 мм
Партија 3- Камени дробљени агрегат фракција од 4 до 8

3.1

Камени дробљени агрегат фракција
од 4 до 8
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Партија 1, партија 2, партија 3 : КАМЕНИ АГРЕГАТ ДРОБЉЕНИ гранулације
: 0-31 мм и 0-63 мм, фракција од 4 до 8
 Предмет испоруке
Предмет испоруке је произведен, утоварен и транспортован дробљени камени агрегат,
подобан за израду доњих носећих механичких стабилизованих (тампонских) слојева
коловозних конструкција, за гранулације неведене у Листи захтева, испоручен на територии
општине Кнић (стоваришту ЈКП „Комуналац“Кнић у насељеним местима Кнић, Гружа и
Топоница).
Испорука је сукцесивна (по указаној потреби – на захтев наручиоца) током периода трајања
уговора.
Испоручени камени агрегат мора бити без садржаја штетних састојака, грудви глине, траве,
корења од растиња и камених самаца, отпоран на дејство мраза.
 Пратећа документација :
Понуђач је обавезан да уз понуду, у циљу доказа квалитета понуђеног материјала, а касније
уз сваку испоруку, наручиоцу достави Извештај о техничким својствима дробљеног
агрегата, са оценом могућности употребе за израду доњих носећих механичких
стабилизованих ( тампонских) слојева коловозних конструкција, према СРПС
стандардима, издат од стране за то овлашћење установе.
Извештај мора да садржи:
10. Минералошко-петролошку анализу агрегата (СРПС Б.Б8.004)
11. Физичка својства агрегата (СРПС ИСО 6782, СРПС ИСО 6783)
12. Механичка својства агрегата (СРПС Б.Б8.045)
13. Карактеристике постојаности (СРПС ЕН 1367-2)
14. Карактеристике зрна (СРПС Б.Б8.037, СРПС ЕН 933-4)
15. Карактеристике гранулометријског састава (СРПС ЕН 933-1, СРПС Б.Б8.036)
16. Садржај штетних састојака (СРПС Б.Б8.038, СРПС Б.Б8.039)
17. Постојаност агрегата према дејству мраза
18. Конструктивне карактеристике (СРПС У.Б1.038, СРПС ЕН 13286-47)

III Мења се Модел уговора конкурсне документације који је гласио:
МОДЕЛ УГОВОРА
(попуњен, печатом оверен, и потписан)

КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ
Закључен између:
1. Наручиоца ЈКП,,КОМУНАЛАЦ,, Кнић са седиштем у Книћу, улица Кнић бб, који заступа директор
Милош Старчевић, дип.маш.инг (у даљем тексту Наручилац)
и
2. ____________________са седиштем у _________________________улица________________, кога заступа
директор _____________________( у даљем тексту Испоручилац)
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Подаци о Наручиоцу
ПИБ: 101610884
Матични број: 07329733
Број рачуна: 150-6570-22

Подаци о Испоручиоцу
ПИБ:
Матични број:
Број рачуна:

Основ уговора:
Број јавне набавке, датум објављивања позива МВ 03/2019, _____________
за подношење понуда на Порталу Управе за
јавне набавке
Број и датум одлуке о додели уговора
Понуда изабраног понуђача
Бр.______од________
Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи
________________________________________________________________________________
(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама
морају бити наведени сви понуђачи учесници у заједничкој понуди, односно сви подизвођачи. Понуђачи из
групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу)
Члан 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
1.1. Предмет уговора је испорука добара која су предмет јавне набавке бр. МВ 03/2019, КАМЕНИ
ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ, Партија бр.____,назив партије_____________________ према техничкој
спецификацији из конкурсне документације, у складу са понудом бр. __________од __________2019. и
обрасцем структуре цене који чине саставни део овог уговора.
Редни
бр.
1

Назив партије / позиције

Јед.
мере

Кол.

2

3

4

Јединична
цена (без
ПДВ-а)
Динара
5

Укупна цена
(без ПДВ-а)
Динара
6 (4x5)

КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ
Партија 1 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-31мм

Камени дробљени агрегат
т
6.100
гранулације 0-31 мм
Партија 2 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-63 мм
Камени дробљени агрегат
2.1
т
550
гранулације 0-63 мм
1.1

Партија 3- Камени дробљени агрегат фракција од 4 до 8
Камени дробљени агрегат фракције од
3.1
т
4-8
Крајње одредиште испоруке:

Наручилац
ће
приликом
достављања
поруџбенице испоручиоцу добара определити
место испоруке добара на територији општине
Кнић (стоваришта ЈКП „Комуналац“Кнић у
насељеним
местима Кнић,
Гружа и
Топоница). .

400
УКУПНО :
ПДВ ___ %

УКУПНО са ПДВ-ом :
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1.2.
1.3.

Количина добара утврђена је орјентационо на годишњем нивоу.
Уговорне стране су сагласне да количина преузетих добара за време трајања уговора буде одређена у
складу са стварним потребама Наручиоца, односно да се може разликовати од уговорене.
Члан 2.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА И ЦЕНА
2.1.
Укупна вредност добара из члана 1. овог уговора са ПДВ-ом износи: ____________динара.
2.2.
Јединичне цене дате су у понуди.
2.3.
Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац.
2.4.
Утврђене јединичне цене не могу се једнострано мењати.
2.5.
Испоручилац се одриче права на промену цене у року од 90 дана од дана потписивања
уговора.
2.6. Уколико након истека рока из. тач. 2.5 испоручилац предложи повећање уговорених јединичних цена
добара, дужан је да од наручиоца писаним путем затражи његову сагласност за промену цена, уз
навођење разлога за тражено повећање цена.
2.7
Евентуалне промене цена ће се регулисати Анексом уговора.
Члан 3.
ПЛАЋАЊЕ
3.1.

3.2.
3.3.

Испоручилац се обавезује да ће по извршеној испоруци добара доставити фактуру Наручиоцу на
основу стварно испоручених количина и јединичне цене одређене врсте уговорених добара из Листе
цена усвојене понуде, оверене од стране Наручиоца.
Плаћање ће се вршити у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна на писарници ЈКП
„КОМУНАЛАЦ,, Кнић ул. Кнић бб, под условима утврђеним моделом уговора.
Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца, уз
коју ће доставити отпремницу по којој је роба испоручена.
Члан 4.

НАЧИН ИСПОРУКЕ
4.1. Испорука ће се вршити Фцо магацин Наручиоца, достављањем наруџбенице-изјаве. Рок испоруке
који не може бити дужи од 2 календарскa дана, рачунајући од дана пријема писаног захтева
Наручиоца која мора да садржи тачну количину, врсту добара која мора да се испоручи.
4.2.

У свим случајевима када Испоручилац није у могућности да изврши испоруку у уговореном року,
дужан је да о томе обавести Наручиоца без одлагања, и том приликом ће се утврдити евентуално
продужење рока испоруке.

Члан 5.
УГОВОРНА КАЗНА
5.1.
У случају да Испоручилац не изврши испоруку робе у уговореном року, односно ни у накнадно
утврђеном року, биће дужан да плати уговорну казну у висини од 5 промила за сваки дан закашњења,
али тако да укупан износ не прелази 5 % од фактурисане вредности сваке појединачне испоруке.
5.2.
Испоручилац се ослобађа плаћања уговорне казне уколико докаже да је задоцњење дошло из узрока
за које не одговара, тј. из разлога више силе.
Члан 6.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА,ГАРАНЦИЈЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ
6.1.
Испоручилац је у обавези да испоручи предметна добра у складу са захтеваним стандардима и у
складу са спецификацијом Наручиоца која је дата у тендерској документацији.
6.2.
Гарантни рок за квалитет испоручених добара је _____ од дана испоруке и извршеног квалитативноквантитативног пријема. Наручилац је дужан да преузету опрему прегледа и да саопшти евентуалне
примедбе Понуђачу у погледу видљивих недостатака.Понуђач је дужан да уколико се утврди
постојање недостатака исте отклони или изврши замену. Уколико роба нема одговарајуће техничке
карактеристике или не одговара уговореном квалитету или има скривене мане или пак оштећена у
транспорту или није у складу са узорком, понуђач је у обавези да замени исту у року од 3 дана од
момента пријаве наручиоца. Понуђач је сагласан да изврши замену величине робе на одговарајућу
величину исте у року од 10 дана. У случају поновљене рекламације, наручилац задржава право
раскида овог Уговора и право на накнаду настале штете.
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Наручилац задржава право да у току периода трајања Уговора, у сваком моменту, без претходне
најаве и без сагласности Испоручиоца, изврши проверу квалитета утоварене количине предметне
робе. Проверу квалитета ће вршити сертификована институција.
Уколико Извештај сертификоване институције покаже лошији квалитет од прописаног за робу која
се испоручује или Испоручилaц не прихвати или онемогући наведени начин провере квалитета
испоручене робе, то може престављати основ заједнострани раскид Уговора од стране Наручиоца.
Члан 7.
ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
7.1.
Испоручилац се обавезује да ће на име гаранције за добро извршење посла Наручиоцу предати соло
меницу са меничним овлашћењем на износ од 10,00 % од вредности Уговора без ПДВ-а.
Ову гаранцију Испоручилац че предати Наручиоцу у тренутку закључења Уговора.
7.2.
Гаранција за добро извршење посла ће трајати до истека уговора о јавној набавци, односно до
извршења обавеза Испоручиоца.
Члан 8.
НАБАВКА РАДИ ПОКРИЋА
8.1.
У случају када Испоручилац не изврши испоруку робе на време по плану Наручиоца, Наручилац ће
извршити набавку робе ради покрића од другог добављача, а Испоручилац је у обавези да надокнади
евентуалну разлику у цени.
6.3

Члан 9.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ И РОК ВАЖНОСТИ УГОВОРА
9.1. Овај уговор ступа на снагу када су испуњени следећи услови:
а)
И Купац и Продавац су потписали, оверили својим печатом и прописано у својим писарницама
завели овај уговор, па се за потребе овог уговора као дан обостраног потписивања не узима датум
потписивања и прописаног завођења овог уговора у писарници код уговорне стране која га је прва
потписала и завела, већ датум потписивања и прописаног завођења овог уговора у писарници
уговорне стране која га је као последња потписала и завела.
б)
Продавац је предао Купцу бланко соло меницу као гаранцију за добро извршење посла и менично
писмо на износ од 10% од вредности овог уговора без ПДВ-а.
9.2.
Уговор има важност до испуњења предмета уговора.
9.3.
Уговорачи могу раскинути уговор и пре истека уговореног рока његовим неиспуњењем или
неизвршавањем обавеза предвиђених овим уговором са отказним роком од 30 дана од дана дате
изјаве о раскиду уговора.
Члан 10.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
10.1.
За све што није регулисано одредбама овог уговора има се примењивати Закон о облигационим
односима.
10.2. У случају престанка правног субјективитета једне од уговорних страна, уговорне обавезе се имају
извршити са правним сукцесором односне стране.
10.3.
У случају спора који уговорне стране не могу решити међусобним споразумом биће надлежан
Привредни суд у Крагујевцу.
10.4. Саставни део уговора чине:
1. Образац понуде
2. Листа цена
3. Образац структуре цене
10.5. Уговор је сачињен у четири идентична примерка, од којих свака уговорна страна задржава по два
примерка.

Наручилац
ЈКП,,КОМУНАЛАЦ,, Кнић
Директор
Милош Старчевић, дипл.маш.инг
_______________________

Испоручилац

____________________________
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Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, и Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци,
након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно
исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата
елементе модела уговора.У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, 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.

Модел уговора конкурсне документације сада гласи:
МОДЕЛ УГОВОРА
(попуњен, печатом оверен, и потписан)

КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ
Закључен између:
1. Наручиоца ЈКП,,КОМУНАЛАЦ,, Кнић са седиштем у Книћу, улица Кнић бб, који заступа директор
Милош Старчевић, дип.маш.инг (у даљем тексту Наручилац)
и
2. ____________________са седиштем у _________________________улица________________, кога заступа
директор _____________________( у даљем тексту Испоручилац)
Подаци о Наручиоцу
ПИБ: 101610884
Матични број: 07329733
Број рачуна: 150-6570-22

Подаци о Испоручиоцу
ПИБ:
Матични број:
Број рачуна:

Основ уговора:
Број јавне набавке, датум објављивања позива МВ 03/2019, _____________
за подношење понуда на Порталу Управе за
јавне набавке
Број и датум одлуке о додели уговора
Понуда изабраног понуђача
Бр.______од________
Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи
________________________________________________________________________________
(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама
морају бити наведени сви понуђачи учесници у заједничкој понуди, односно сви подизвођачи. Понуђачи из
групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу)
Члан 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
1.1. Предмет уговора је испорука добара која су предмет јавне набавке бр. МВ 03/2019, КАМЕНИ
ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ, Партија бр.____,назив партије_____________________ према техничкој
спецификацији из конкурсне документације, у складу са понудом бр. __________од __________2019. и
обрасцем структуре цене који чине саставни део овог уговора.
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Редни
бр.
1

Назив партије / позиције

Јед.
мере

Кол.

2

3

4

Јединична
цена (без
ПДВ-а)
Динара
5

Укупна цена
(без ПДВ-а)
Динара
6 (4x5)

КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ
Партија 1 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-31мм

Камени дробљени агрегат
т
550
гранулације 0-31 мм
Партија 2 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-63 мм
Камени дробљени агрегат
2.1
т
6.100
гранулације 0-63 мм
1.1

Партија 3- Камени дробљени агрегат фракција од 4 до 8
Камени дробљени агрегат фракције од
3.1
т
4-8

УКУПНО :

Крајње одредиште испоруке:

Наручилац
ће
приликом
достављања
поруџбенице испоручиоцу добара определити
место испоруке добара на територији општине
Кнић (стоваришта ЈКП „Комуналац“Кнић у
насељеним
местима Кнић,
Гружа и
Топоница)..

1.2.
1.3.

400

ПДВ ___ %

УКУПНО са ПДВ-ом :

Количина добара утврђена је орјентационо на годишњем нивоу.
Уговорне стране су сагласне да количина преузетих добара за време трајања уговора буде одређена у
складу са стварним потребама Наручиоца, односно да се може разликовати од уговорене.
Члан 2.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА И ЦЕНА
2.1.
Укупна вредност добара из члана 1. овог уговора са ПДВ-ом износи: ____________динара.
2.2.
Јединичне цене дате су у понуди.
2.3.
Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац.
2.4.
Утврђене јединичне цене не могу се једнострано мењати.
2.5.
Испоручилац се одриче права на промену цене у року од 90 дана од дана потписивања
уговора.
2.6. Уколико након истека рока из. тач. 2.5 испоручилац предложи повећање уговорених јединичних цена
добара, дужан је да од наручиоца писаним путем затражи његову сагласност за промену цена, уз
навођење разлога за тражено повећање цена.
2.7
Евентуалне промене цена ће се регулисати Анексом уговора.
Члан 3.
ПЛАЋАЊЕ
3.1.

3.2.
3.3.

Испоручилац се обавезује да ће по извршеној испоруци добара доставити фактуру Наручиоцу на
основу стварно испоручених количина и јединичне цене одређене врсте уговорених добара из Листе
цена усвојене понуде, оверене од стране Наручиоца.
Плаћање ће се вршити у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна на писарници ЈКП
„КОМУНАЛАЦ,, Кнић ул. Кнић бб, под условима утврђеним моделом уговора.
Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца, уз
коју ће доставити отпремницу по којој је роба испоручена.
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Члан 4.
НАЧИН ИСПОРУКЕ
4.1. Испорука ће се вршити Фцо магацин Наручиоца, достављањем наруџбенице-изјаве. Рок испоруке
који не може бити дужи од 2 календарскa дана, рачунајући од дана пријема писаног захтева
Наручиоца која мора да садржи тачну количину, врсту добара која мора да се испоручи.
4.2.

У свим случајевима када Испоручилац није у могућности да изврши испоруку у уговореном року,
дужан је да о томе обавести Наручиоца без одлагања, и том приликом ће се утврдити евентуално
продужење рока испоруке.
Члан 5.
УГОВОРНА КАЗНА
5.1.
У случају да Испоручилац не изврши испоруку робе у уговореном року, односно ни у накнадно
утврђеном року, биће дужан да плати уговорну казну у висини од 5 промила за сваки дан закашњења,
али тако да укупан износ не прелази 5 % од фактурисане вредности сваке појединачне испоруке.
5.2.
Испоручилац се ослобађа плаћања уговорне казне уколико докаже да је задоцњење дошло из узрока
за које не одговара, тј. из разлога више силе.
Члан 6.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА,ГАРАНЦИЈЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ
6.1.
Испоручилац је у обавези да испоручи предметна добра у складу са захтеваним стандардима и у
складу са спецификацијом Наручиоца која је дата у тендерској документацији.
6.2.
Гарантни рок за квалитет испоручених добара је _____ од дана испоруке и извршеног квалитативноквантитативног пријема. Наручилац је дужан да преузету опрему прегледа и да саопшти евентуалне
примедбе Понуђачу у погледу видљивих недостатака.Понуђач је дужан да уколико се утврди
постојање недостатака исте отклони или изврши замену. Уколико роба нема одговарајуће техничке
карактеристике или не одговара уговореном квалитету или има скривене мане или пак оштећена у
транспорту или није у складу са узорком, понуђач је у обавези да замени исту у року од 3 дана од
момента пријаве наручиоца. Понуђач је сагласан да изврши замену величине робе на одговарајућу
величину исте у року од 10 дана. У случају поновљене рекламације, наручилац задржава право
раскида овог Уговора и право на накнаду настале штете.
6.3
Наручилац задржава право да у току периода трајања Уговора, у сваком моменту, без претходне
најаве и без сагласности Испоручиоца, изврши проверу квалитета утоварене количине предметне
робе. Проверу квалитета ће вршити сертификована институција.
Уколико Извештај сертификоване институције покаже лошији квалитет од прописаног за робу која
се испоручује или Испоручилaц не прихвати или онемогући наведени начин провере квалитета
испоручене робе, то може престављати основ заједнострани раскид Уговора од стране Наручиоца.
Члан 7.
ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
7.2.
Испоручилац се обавезује да ће на име гаранције за добро извршење посла Наручиоцу предати соло
меницу са меничним овлашћењем на износ од 10,00 % од вредности Уговора без ПДВ-а.
Ову гаранцију Испоручилац че предати Наручиоцу у тренутку закључења Уговора.
7.2.
Гаранција за добро извршење посла ће трајати до истека уговора о јавној набавци, односно до
извршења обавеза Испоручиоца.
Члан 8.
НАБАВКА РАДИ ПОКРИЋА
8.1.
У случају када Испоручилац не изврши испоруку робе на време по плану Наручиоца, Наручилац ће
извршити набавку робе ради покрића од другог добављача, а Испоручилац је у обавези да надокнади
евентуалну разлику у цени.
Члан 9.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ И РОК ВАЖНОСТИ УГОВОРА
9.1. Овај уговор ступа на снагу када су испуњени следећи услови:
а)
И Купац и Продавац су потписали, оверили својим печатом и прописано у својим писарницама
завели овај уговор, па се за потребе овог уговора као дан обостраног потписивања не узима датум
потписивања и прописаног завођења овог уговора у писарници код уговорне стране која га је прва
потписала и завела, већ датум потписивања и прописаног завођења овог уговора у писарници
уговорне стране која га је као последња потписала и завела.
б)
Продавац је предао Купцу бланко соло меницу као гаранцију за добро извршење посла и менично
писмо на износ од 10% од вредности овог уговора без ПДВ-а.
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9.2.
9.3.

Уговор има важност до испуњења предмета уговора.
Уговорачи могу раскинути уговор и пре истека уговореног рока његовим неиспуњењем или
неизвршавањем обавеза предвиђених овим уговором са отказним роком од 30 дана од дана дате
изјаве о раскиду уговора.

Члан 10.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
10.1.
За све што није регулисано одредбама овог уговора има се примењивати Закон о облигационим
односима.
10.2. У случају престанка правног субјективитета једне од уговорних страна, уговорне обавезе се имају
извршити са правним сукцесором односне стране.
10.3.
У случају спора који уговорне стране не могу решити међусобним споразумом биће надлежан
Привредни суд у Крагујевцу.
10.4. Саставни део уговора чине:
4. Образац понуде
5. Листа цена
6. Образац структуре цене
10.5. Уговор је сачињен у четири идентична примерка, од којих свака уговорна страна задржава по два
примерка.

Наручилац
ЈКП,,КОМУНАЛАЦ,, Кнић
Директор
Милош Старчевић, дипл.маш.инг
_______________________

Испоручилац

____________________________

Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, и Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци,
након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно
исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата
елементе модела уговора.У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, 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.

ЈКП ,,КОМУНАЛАЦ,, КНИЋ
Комисија за јавне набавке
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