МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР O ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
Партија 2 - Чишћење Томсоновог прелива и одводног канала од излазног
тунела на брани и акумулацији "Стубо-Ровни"
Закључен између:
1. Јавног предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског
хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ Ваљево, Поп Лукина бр. 6А, ПИБ:
101900365, матични број: 07367384, текући рачун 840-425743-98, (у даљем
тексту: Наручилац) које заступа директор Зоран Митровић, са једне стране
и
2. ________________________________, ПИБ ___________, матични број
___________, текући рачун: _______________________ кога заступа
___________________________
3. Привредно друштво/ овлашћени члан групе
___________________________________________________________________
_, са седиштем у _______________________, улица
___________________________, ПИБ
_______________________, матични број __________________, рачун бр.
_______________________ отворен код пословне банке ___________________;
члан групе ________________________________________________________ ,
са седиштем у _______________________, улица _______________________ ,
ПИБ ______________, матични број _________________,
члан групе _________________________________________________________,
са седиштем у _______________________, улица ________________________,
ПИБ ______________, матични број _________________,
члан групе _________________________________________________________,
са седиштем у _______________________, улица ________________________,
ПИБ ______________, матични број _________________,
(у
даљем
тексту:
Извођач),
које
___________________________, са друге стране

заступа

директор

Заједнички назив за учеснике у овом Уговору је Уговорне стране.
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
да је Наручилац, на основу члана 37., 52. и 88. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, број 91/2019., у даљем тексту: ЗНЈ) и на основу позива за
подношење понуда за јавну набавку бр. 21/2020:- „Извођење радова на

изградњи и одржавању бране и акумулације "Стубо - Ровни" Партија 2:
Чишћење Томсоновог прелива и одводног канала од излазног тунела на
брани и акумулацији "Стубо-Ровни":


спровео резервисану јавну набавку у отвореном поступку бр.21/20 у
циљу чишћења Томсоновог прелива и одводног канала од излазног
тунела на брани и акумулацији "Стубо-Ровни",



да је Извођач доставио понуду бр. _____ од ______године за предметну
јавну набавку бр. 20/2019 , евидентирану код Наручиоца под бројем ____
од ______. године, која се налази у прилогу и саставни је део овог
Уговора,



да понуда Извођача испуњава све услове из ЗЈН и у потпуности
одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације,



да је Наручилац у складу са чланом 146. ЗЈН, на основу понуде
Извођача
бр. _____ од ________
и Одлуке о додели уговора
бр.______од _________године, изабрао Извођача, чиме су се стекли
услови за закључење уговора.
Предмет Уговора

Члан 2.
Предмет овог уговора је: Чишћење Томсоновог прелива и одводног канала
од излазног тунела на брани и акумулацији "Стубо-Ровни"
Радови који чине предмет Уговора одређени су по врсти, обиму и техничким
карактеристикама
спецификацијом понуде Извођача бр. ______ од
_________године и техничком спецификацијом јавне набавке бр. 21/2020:Извођење радова на изградњи и одржавању објеката бране и акумулације
"Стубо-Ровни", који су саставни део Уговора.
Предметни радови изводиће се према претходно припремљеном предмеру и
предрачуну (тј. Техничкој спецификацији предметне јавне набавке), до
завршетка задатог посла.
Вредност радова - цена
Члан 3.
Укупна уговорена вредност радова из члана 2. овог Уговора
износи
________________ динара без ПДВ-а односно ________________ динара са
ПДВ-ом .
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед
повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Услови и начин плаћања
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на рачун
Извођача број ____________ по испостављеним привременим ситуацијама и

окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге
изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од
_________2020. године и потписаним од стране стручног надзора Наручиоца, у
року од 45 дана од дана пријема привремене, односно окончане ситуације.
Услов за оверу окончане ситуације је завршена примопредаја објекта.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове
грађевинске књиге и другу документацију Извођач доставља стручном надзору
Наручиоца који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у
супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова
признаје без права приговора.
Уколико постоји спор о обиму изведених радова Наручилац је дужан да овери
неспорне радове, а питање спорних радова ће решавати овлашћени
представници Уговорних страна.
Рокови извршења радова
Члан 5.
Извођач радова је обавезан да почне са извођењем радова из предмета
Уговора одмах након закључења Уговора и пријема позива од стране
Наручиоца, тј. Издавања налога за почетак радова.
Рок извршења радова из предмета Уговора је: -шест (6) месеци од закључења
Уговора.
Динамика извршења радова биће усаглашена између уговорних страна након
закључења Уговора.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року,
Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне
мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово
усклађивање са уговореним планом грађења.
Уговорна казна
Члан 6.
Уколико Извођач радова не изврши радове из предмета Уговора у року и
сходно утврђеној динамици, обавезан је да Наручиоцу плати уговорну казну у
висини од 0,1% уговорене вредности за сваки дан закашњења. Износ укупно
утврђене уговорне казне не може бити већи од 5% вредности Уговора.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног
пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној
ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова
претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду
штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.
Обавезе Извођача
Члан 7.
Извођач се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда
Наручиоцу радова, као и:


















да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању
одговорног лица Извођача радова;
да пре закључења уговора са подизвођачем писаним путем обавести
Наручиоца радова о избору подизвођача и затражи сагласност Наручиоца
радова на избор подизвођача;
да у року од 3 (три) дана од дана потписивања уговора са лицима
задужена за стручни надзор код Наручиоца утврди динамични план
извођења радова;
све радове изведе у складу са техничком спецификацијом из конкурсне
документације број 21/2020,
да се строго придржава мера заштите на раду;
да изводи радове у складу са прописима, стандардима, техничким
нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова;
да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену
испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење
уговором преузетих радова;
да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, ;
да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима
Републике Србије;
да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању
одговорног извођача радова на градилишту, односно документацију на
основу које се објекат гради;
да омогући вршење стручног надзора на објекту;
да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине
и квалитета употребљеног материјала;
да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца
радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у
зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или
рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или
уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова
извођења радова;
да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала
да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног
материјала, инсталација и опреме.
да извођач отклони све, евентуално, начињене штете на постојећим
инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним површинама;

Извођач је непосредно и неограничено одговоран Наручиоцу за штету
коју својим радом по основу кривице причини објектима, опреми и
средствима Наручиоца.
Обавезе Наручиоца
Члан 8.
Наручилац се обавезује да:




Извођачу обезбеди несметан рад на терену,
Извођачу стави на располагању сву постојећу техничку документацију
која буде неопходна за извршење уговорених радова,
у складу са Уговором врши исплату изведених радова,

 одмах по обостраном потписивању Уговора именује Стручни надзор над
извршењем уговорних обавеза Извођача .
Финансијско обезбеђење
Члан 9.
Извођач je дужан да у тренутку закључења уговора (а најкасније у року од 7
дана од закључења уговора), достави Наручиоцу као средство обезбеђења
за добро извршење посла: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и
потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне
банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке,
попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију
картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање чији се потпис налази у картону депонованих
потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана.
Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни
на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може
безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у
складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора
предвидети да је иста важећа и у случају да дође до промене лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника,
статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана
дужи од дана истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење
посла, рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла мора да
се продужи.
Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу
доброг извршења посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може
унети износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење
посла, рок важења меничног овлашћења за отклањање грешака у
гарантном року мора да се продужи.
Измене уговора
Члан 10.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке првобитне вредности
Уговора у складу са чланом 160. став 1. ЗЈН.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити само уз обострану сагласност
уговорних страна и то у форми Анекса Уговора.
Раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се може раскинути споразумно или једнострано.
У случају да уговорне стране не изврше своје обавезе на начин и у роковима
утврђеним овим Уговором, Уговор се може једнострано раскинути.
У случају из става 2. овог члана, уговорна страна је дужна да о томе, писаним
путем обавести другу уговорну страну, у року од 15 (петнаест) дана пре дана
раскида уговора, уз навођење разлога за раскид уговора.
У случају споразумног раскида уговора, уговорне стране ће сачинити писани
споразум о раскиду уговора. наведеним споразумом, уговорне стране ће
регулисати међусобна права и обавезе доспеле до момента раскида Уговора.
Уколико Наручилац претрпи штету услед неиспуњења уговорних обавеза од
стране Извођача, исти је дужан да им надокнади штету у целини.
Остале одредбе
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да се, у случају немогућности испуњења обавеза
једне стране (виша сила), услед догађаја за које није одговорна ни једна ни
друга уговорна страна, гаси обавеза друге стране.
Члан 13.
Уговорне стране ће све евентуалне неспоразуме решавати договором својих
овлашћених представника.
Уколико се евентуални неспоразуми не буду могли решити на начин одређен
ставом 1. овог члана, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.
Члан 14.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе
Закона о облигационим односима и посебних „Узанси“ о грађењу.

Члан 15.
Саставни део Уговора чини:
1. Понуда бр. _______________ од _________
2. Динамички план извођења радова
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих свакој
уговорној страни припадају по 3 (три) примерка.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

ИЗВОЂАЧ

НАРУЧИЛАЦ

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

________________

____________________
Зоран Митровић

