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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НОВОГОДИШЊЕ ДЕКОРАТИВНЕ
РАСВЕТЕ ЗА ПОТРЕБЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У

2020. ГОДИНИ, БРОЈ ЈН 0001/20

Закључен у Пожаревцу, дана ***.***. 2020. године, између уговорних страна:

1. ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ул. Табачка чаршија 1,
Пожаревац, мат. бр. 17273914, ПИБ 101522314, коју заступа в.д. директора Василије
Балдић, у даљем тексту Наручилац,
2.________________________________, са седиштем у _______________________, улица
__________________________________________, ПИБ _______________________,
матични број __________________________, рачун бр. ____________________________
отворен код пословне банке ____________________________, које заступа
________________________________, у даљем тексту Извођач, који наступа са
_____________________________________ као чланом групе, ПИБ ____________, матични
број ________________.

Констатација:  Уговор се закључује на основу Одлуке о додели уговора бр. ****** од
********** године, а по спроведеном отвореном поступку јавне набавке у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019).

Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац спровео поступак јавне набавке  ЈН 0001/20 по
позиву објављеном на Порталу јавних набавки и изабрао Извршиоца као најповољнијег
понуђача за реализацију јавне набавке новогодишње декоративне расвете за потребе
Туристичке организације Града Пожаревца у 2020. години, број ЈН 0001/20.

Члан 2.
Предмет Уговора је  ближе одређен усвојеном понудом Извршиоца која је достављена
путем Портала јавних набавки и која је саставни део овог уговора. Ради извршења овог
уговора, Извршилац се обавезује да обезбеди опрему као и све друго неопходно за потпуно
извршење посла који је предмет овог уговора.

Члан 3.
Извршилац ће део уговореног посла извршити преко подизвођача :
1. Предузећа ____________________, са седиштем _________________________, ПИБ

_____________________, матични број _______________.
2. Предузећа ____________________, са седиштем _________________________, ПИБ

_____________________, матични број _______________.
Извршилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за
пружене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Члан 4.
Уговорне стране утврђују да цена за испоруку добара износи укупно _______________
РСД-а без ПДВ-а односно _________________________ РСД-а са ПДВ-ом.
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Осим вредности добара неопходних за извршење уговора, цена обухвата и све остале
зависне трошкове Извршиоца.
Јединичне цене утврђене усвојеном понудом Извршиоца која је достављена путем Портала
јавних набавки су фиксне и непроменљиве.

Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од 45 дана
од дана пријема исправног рачуна, а након извршене испоруке добара.

Члан 6.
Извршилац се обавезује да рачун достави наручиоцу.
Извршилац је у обавези да рачун достави Наручиоцу путем поште на адресу: Туристичка
организација Града Пожаревца, ул. Табачка чаршија 1, 12000 Пожаревац и да га региструје
у центраном регистру фактура.

Члан 7.
Рок за испоруку новогодишње декоративне расвете је 10 дана од дана добијања налога од
Наручиоца.
Налога Наручиоца из става 1. овог члана се даје путем средстава електронске поште,
уколико је ово средство комуникације онемогућено из било ког разлога налог се доставља
у писаној форми.
Место испоруке добара: Град Пожаревац, локација коју одреди Наручилац, у складу са
понудом и техничком спецификацијом која је објављена на Порталу јавних набавки.
Трошкове испоруке добара сноси Извршилац.

Члан 8.
Виша сила ослобађа Наручиоца да извршу уговорну обавезу утврђену уговором за време
његовог трајања.
Као виша сила, за Извршиоца и за Наручиоца, сматрају се непредвиђени природни догађаји
који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају
извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или
избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа (проглашење
дана жалости, епидемија и сл.).
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу
уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне
активности ради ублажавања последица више силе.
За време трајања више силе права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се
санкције за неизвршење уговорних обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је и да докаже настанак више силе,
документом издатим од стране надлежног органа.
Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид уговора и дужна
је да о томе писаним путем обавести другу уговорну старну.
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Члан 9.
Извршилац је дужан да квалитетно и благовремено изврши уговорне обавезе у складу са
начелом доброг привредника.

Члан 10.
Гарантни рок за понуђена добра износи две године рачунајући од датума примопредаје
добара.
Примопредаја добара ће бити записнички констатована.

Члан 11.
Извршилац је дужан да квалитетно и благовремено изврши уговорне обавезе.
Извршилац се обавезује понуђена добра достави Наручиоцу у року одређеном чланом 7.
овог уговора и да сноси трошкове доставе добара до Пожаревца, до локације коју одреди
Наручилац.
Наручилац се обавезује да извршиоцу плати цену на начин и у роковима дефинисаним
чланом 5. и чланом 6. овог уговора.

Члан 12.
Извршилац се обавезује да у року од три дана од дана закључења уговора достави
Наручиоцу сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним
овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом
„без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла.
Извршилац се обавезује да у тренутку примопредаје добара која су предмет јавне набавке
достави Наручиоцу сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са
меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име отклањања грешака у гарантном року.
Менице морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање,
а уз исте морају бити достављена попуњена и оверена менична овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.
Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана дуже од дана истека
рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Меница за отклање грешака у гарантном року мора да важи још 10 (десет) дана дуже од
дана истека гарантног рока.
Овлашћење за попуњавање меница мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр.
43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011 и 139/14-др закона).
Уколико Извршилац повреди одредбе овог уговора у погледу доброг извршења посла  или
у погледу отклањања грешака у гарантном року Наручилац ће уновчити финансијско
средство обезбеђења поднето од стране Извршиоца.
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Уколико Извршилац не достави регистровану бланко сопствену меницу, картон
депонованих потписа и менично овлашћење за добро извршење посла из става 1. овог
уговора сматраће се да није закључио уговор.

Члан 13.
Уколико Извршилац не испоручи добра у уговореном року,  дужан је да плати Наручиоцу
уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с
тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности уговора.
Наручилац има право да наплати уговорну казну испостављањем књижне ноте за умањење
фактуре од стране Извршиоца на име уговорне казне.
Ако је  Наручилац због закашњења претрпео штету која је већа од износа уговорне казне,
могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа
претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 14.
Извршилац одговара за недостатке који се уоче на испорученим добрима.

Члан 15.
Током извршења уговора може доћи до измене уговора ради испоруке добара, који су
постали неопходни, а који нису били укључени у Уговор, а све у складу са чланом 157.
Закона о јавним набавкама.
Уколико се догоди потреба за да додатном испоруком добара из става 1. овог члана
Наручилац и Извршилац ће закључити анекс уговора.

Члан 16.
Уговор о јавној набавци може се изменити услед непредвиђених околности када су
испуњени сви следећи услови:
1) потреба за изменом настала је због околности које савестан наручилац није могао да
предвиди;
2) изменом се не мења природа уговра.
Наручилац и Изршилац ће закључити анекс уговора уколико се појави потреба услед
непредвиђених околности, а све у складу са чланом 158. Закона о јавним набавкама.

Члан 17.
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
Отказни рок износи 8 (осам) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о
раскиду уговора.

Члан 18.
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати
споразумно.
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу.

Члан 19.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и Закона о јавним набавкама.
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Члан 20.
Овај уговор ступа на снагу даном закључења.
Саставни део уговора чине:
- понуда Извршиоца која је достављена путем Портала јавних набавки;
- конкурсна докуметнација која је објављена на Порталу јавних набавки.

Члан 21.
Наручилац и Извршилац ће након потписивања уговора именовати лица која ће бити
овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање
овог уговора.

Члан 22.
Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, четири  примерка за Наручиоца и  два
примерка за Извршиоца.

ЗА ИЗВРШИОЦА: ЗА НАРУЧИОЦА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

_________________________ **********************

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Понуђач је потребно да потпише и овери модел уговора, сва празна
места у моделу уговора потписује понуђач, док поља са звездицом попуњава Наручилац


