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Број: 5717 

Датум: 08.08.2014. 

 

 

 

 

 

Измене и допуне конкурсне документације 

 

 

 

Предмет: Измене и допуне Конкурсне документације број 5075 од 16.08.2014. године за јавну набавку Д 20, 

„Угаљ“ 

 

 

 

Извршена је измена Конкурсне документације за јавну набавку Д 20, „Угаљ“  тако што се мења Модел 

уговора новим  датим  у прилогу овог документа.  

 

 

 

 

 

 Комисија за јавну набавку 
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Модел уговора 

 

Уговор 

Закључен између: 

1) Домa здравља „Др Милутин Ивковић” Палилула са седиштем у Београду, улица Кнез Данилова бр.16 

кога заступа директорка др Славица Калезић-Милошевић, м.бр. 07036965, ПИБ 100123514, рачун 840-

628661-19, који се води код Министарства финансија, Управе за трезор, Филијале Палилула, (у даљем тексту: 

Купац) 

и 

2) ____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 

_________________________ ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа 

________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ __________, 

рачун_____________________ код _________________________________ банке. (у даљем тексту: Продавац). 

 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 

подизвођачем/у заједничкој понуди, тај подизвођач/учесник заједничке понуде ће бити наведен и у уговору 

о јавној набавци. 

 

3) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 

____________________________ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа 

________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ _______________, 

рачун________________________ код __________________________ банке. (Подизвођач/Учесник заједничке 

понуде). 

 

4) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 

________________________________ ул. ________________________________________ бр._____, кога 

заступа ___________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ 

______________, рачун_________________________ код __________________________ банке. 

(Подизвођач/учесник заједничке понуде). 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

а) да је купац, на основу позива за подношење понуда објављеног 16.07.2014. године на Порталу управе за 

јавне набавке Републике Србије и на интернет стараници http://www.dzpalilula.org.rs/, за јавну набавку Д 20 

куповина добара – Угаљ, спровео отворен поступак јавне набавке, 

б) да је продавац доставио понуду број _____________ од ___________2014. године која се налази у прилогу 

уговора и  његов је саставни део, 

в) да понуда продавца у потпуности одговара добрима описаним у Прилогу број 1. из конкурсне 

документације, који је саставни део Уговора, 

г) да је купац након фазе стручне оцене понуда и Одлуке о додели уговора изабрао продавчеву понуду као 

најповољнију. 

Члан 2. 

Предмет уговора је јавна набавка Д 20, куповина добара – Угаљ, према техничкој спецификацији датој у 

Прилогу бр. 1. из конкурсне документације.  
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Члан 3. 

Уговорна цена (за 450 тона) износи ________________ динара без ПДВ-а, односно _________________ 

динара са урачунатим ПДВ-ом. 

 

Рок плаћања: ____________________. 

Члан 4. 

Цена се може мењати у складу са стопом инфлације, ако иста пралази 10% од последњег дана у месецу кад 

је Уговор потписан, према последњем податку РЗЗС и то само уз обострану сагласност уговорних страна, уз 

закључење анекса овог уговора. 

Члан 5. 

Уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци од дана ступања Уговора на снагу. 

 

Члан 6. 

Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла Понуђач у року од 3 (три) дана од 

потписивања Уговора доставља бланко меницу и менично овлашћење, у висини од 10% вредности Уговора 

(вредност без ПДВ-а), са роком важности од најмање 30 дана дужим од рока важности Уговора и клаузулом 

„без протеста“, Потврду банке о извршеној регистацији меница у складу са Законом о изменама и допунама 

закона о платном промету (Службени гласник РС бр. 31/2011), копију ОП обрасца и копију Картона 

депонованих потписа лица овлашћених за располагање средствима на рачуну банке. 

 

Члан 7. 

Продавац се обавезује да Купцу добра испоручује сукцесивно сходно његовим потребама, а Купац ће 

Продавцу за сваку испоруку доставити поруџбеницу за испоруку добра. 

 

Продавац се обавезује да испоруку добара врши у року од  _____  дана по добијању поруџбенице од Купца, 

у паритету ф-цо. магацин Купца, који је дефинисан у поруџбеници Купца.  

 

Продавац се обавезује да испоруку добара врши на следеће адресе купца: 

• Пана Ђукића 7, Карабурма, Београд; 

• Грге Андријановића 8, Крњача, Београд; 

• Падинска Скела бб, Београд; 

 

Члан 8. 

Понуђач се обавезује да на захтев наручиоца приликом испоруке наручене количине угља обави мерење 

наручене количине угља на јавној ваги у Луци Београд, (уз присуство овлашћеног лица наручиоца) и о томе 

доставити наручиоцу оверену потврду мерача или пак други документ којим се на несумњив начин 

потврђује да је понуђач на дан испоруке испоручио наручиоцу поручену количину угља. 

 

Трошкови мерења наручене количине угља и други манипулативни трошкови у вези са тим, падају на терет 

понуђача. 

Члан 9. 

Купац и Продавац ће отпремницом констатовати преузимање добара приликом испоруке добара на 

локацији испоруке. 
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Члан 10. 

Сматра се да је извршена адекватна квалитативна и квантитативна испорука када овлашћено лице Купца у 

месту испоруке изврши пријем добара, што се потврђује потписаном отпремницом, коју потписују присутна 

овлашћена лица Купца и Продавца. 

 

Члан 11. 

Потписана отпремница  од стране  Продавца  и  Купца и достављена фактура Купцу, представљају основ за 

плаћање. Купац се обавезује да у року од _____ дана од пријема исправно испостављене фактуре по 

преузимању добара плати цену за испоручена добра - и то на рачун Продавца бр. 

______________________________. Рок плаћања не може бити краћи од 60 дана. 

 

Члан 12. 

Квалитет испорученог угља мора се кретати у границама предвиђеним техничком спецификацијом која је 

саставни део конкурсне документације.  

 

Члан 13. 

Купац има право на рекламацију квалитета и количине испорученог угља у ком случају је дужан да уложи 

приговор на количине одмах приликом преузимања/пријема угља, а у случају приговора на квалитет у року 

од  4 дана од сазнања за недостатак. 

 

У случају приговора на квалитет или количину испорученог угља купац ће одмах о томе обавестити продавца 

након чега ће уговарачи формирати заједничку комисију у року од 2 дана за решавање рекламације ради 

утврђивања чињеничног стања на лицу места и о томе сачинити посебан записник. 

 

У случају да се након рекламације понови испорука угља незадовољавајућег квалитета, уговарачи су 

сагласни да заједничка стручна комисија (формирана у року из претходног става)  узме узорак угља са места 

испоруке/пријема угља и исти пошаље на контролу овалшћеној институцији за контролу квалитета. 

 

Члан 14. 

Ако се након извршене контроле квалитета испорученог угља од стране овалшћене институције установи да 

угаљ не одговара параметрима из траженог стандарда,  Купац ће оставити Продавцу накндни примерени 

рок од 3 (три) дана да испоручи купцу угаљ траженог квалитета. 

 

У случају да Купац не испоручи угаљ траженог квалитета у року из претходог става, Купац задржава право да 

једнострано раскине уговор и тражи накнаду штете. 

 

Члан 15. 

У случају да Продавац не испоручи тражену количину у року од 7 дана, Купац ће Продавцу оставити 

накнадни примерени рок од  2 (два) дана за испоруку тражене количине. 

 

У случају да Купац не испоручи тражену количину угља у року из претходног става, Купац задржава право да 

једнострано раскине уговор и тражи накнаду штете. 
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Члан 16. 

Продавац нема право на било коју врсту обештећења ако не дође до испуњења Уговора у уговореном 

обиму. 

Члан 17. 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог Уговора уговорне стране ће покушати да реше 

споразумно. Уколико спорови између Купца и Продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност 

Привредног суда у Београду. 

Члан 18. 

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних 

страна под условима предивиђеним конкурнсом документацијом. 

 

Члан 19. 

На све што није регулисано члановима овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

Члан 20. 

Уколико Продавац не испоручи уговорена добра према договореној динамици, Купац ће оставити Продавцу 

накнадни примерени рок од три (3) дана за достављање добара. Ако Продавац у наведеном року не поступи 

по захтеву Купца, Уговор се од стране Купца може једнострано раскинути, са правом на накнаду по основу 

доброг извршења посла у износу од 10% од укупне вредности уговора.  

 

Члан 21. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему 

представљају израз њихове стварне воље. 

 

Члан 22. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе уговорне стране. 

 

За купца:  За продавца: 

   

Др Славица Калезић-Милошевић, 

директор 

  

 


