МОДЕЛ УГОВОРА
за јавну набавку добара бр. 03/2020 - енергената за грејање
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 отворен код Управе за трезор, (у
даљем тексту: Наручилац) које заступа, директора Зоран Митровић
и
__________________________________ са седиштем у ___________________, улица
__________________________,бр._____,

ПИБ

_________________,

Матични

број

_________
број рачуна ____________________, назив банке __________________, телефон
________, кога заступа _______________________ (у даљем тексту: Добављач)
Опционо
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________
(у дата поља, унети податке за учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа
самостално)

Основ уговора:
ЈН број 3/2020
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава
Наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2020. године.

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу члана 52. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник
РС", брoj 91/19) спровео поступак јавне набавке у отвореном поступку, ред. бр. ЈН
__/2020;
- да је Добављач ________ 2020. доставио понуду број _______ која се налази у
прилогу уговора и саставни је део истог, а која је код Наручиоца заведена под бр.
______ од __________ (попуњава Наручилац)
- да понуда у потпуности одговара условима из конкурсне документације.
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Члан 2.
Предмет уговора је набавка енергената за грејање, а у свему према усвојеној
понуди Добављача број ______од ________ 2020 .године, која чини саставни део овог
уговора.
Члан 3.
Уговорена цена добара која су предмет овог уговора износи ____________
динара без ПДВ-а, односно _____________ динара са ПДВ-ом
Количине и врста добра у структури цена дате су оквирно. Наручилац се не
обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ
може наручити количине у зависности од својих реалних потреба, а до вредности
уговорене цене из члана 3. став 1 овог уговора.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да након испоруке добара, а у року од 45 дана од дана
службеног пријема исправно испостављене фактуре, изврши уплату на рачун
Добављача бр. ____________ код ___________ банке.
Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва
обележја рачуноводствене исправе у смислу одредаба Закона о рачуноводству,
Закона о ПДВ-у, Закона о акцизама и других прописа коју уређују ову област.
Уколико Добављач испостави фактуре које не испуњавају тражене услове,
исте неће бити прихваћене као основ за плаћање по овом уговору и биће враћене у
року од 5 радних дана од њиховог пријема.
Члан 5.
Цене енергената утврђују се и мењају у складу са кретањима нафтних
деривата на светском тржишту и део су пословне политике компанија које послују у
Србији. Промена цене ће се односити како на повећање тако и на смањење цена
деривата.
Испоручене нафтне деривате Добављач ће фактурисати наручиоцу по цени
која важи на дан испоруке.
Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране Наручиоца
на локацији ЈП“Колубара“.
Члан 6.
У случају промене цена Добављач је у обавези да писмено обавести
Наручиоца у року од 10 дана и да заједно са фактуром достави и ценовник са
новим важећим ценама.
У случају да Добављач не достави важећи ценовник уз рачун у коме су
исказане више или ниже цене, од цена датих у понуди, Наручилац такав рачун неће
платити све до момента док Добављач не изврши Уговором преузете обавезе. Исто
важи и у случају да Добављач не обавести Наручиоца о промени цена.
Члан 7.
Наручилац може током трајања уговора о јавној набавци у складу са одредбама
чл. 156. - 161. Закона о јавним набавкама да измени уговор без спровођења поступка
јавне набавке.
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Члан 8.
Добављач гарантује квалитет испоручених добара, а све у складу са важећим
прописима, нормативима и обавезним стандардима који се односе на предметна
добра, а нарочито Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива
нафтног порекла ("Сл. гласник РС", бр. 111/15, 106/16, 60/17, 117/17, 120/17 исправка, 50/18, 101/18, 93/19, 91/20 и 102/20).
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене
робе, у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом
преузимања/пријема робе, а у случају приговора на квалитет у року од 24 часа од
сазнања за недостатак.
У случају приговора на количину робе, Наручилац одмах обавештава
Добављача, који је дужан да упути Комисију за решавање рекламација, која ће на
лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник.
У случају приговора на квалитет робе, Наручилац одмах обавештава
Добављача, који упућује стручно лице ради узорковања робе која се даје на
анализу.
Наручилац и Добављач су сагласни да до момента окончања рекламационог
поступка свака страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом.
Уколико се утврди да је рекламација основана, трошкове поступка сноси
Добављач. Уколико се утврди да рекламација није основана, трошкове поступка
рекламације сноси Наручилац.
Члан 10.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.
Уговор се закључује за период од годину дана.
Члан 11.
Добављач 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.
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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 Добављач 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.
Члан 12.
Овај уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна али и
неиспуњењем или неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорних страна.
Отказни рок од 30 дана тече од дана када једна уговорна страна достави
другој писмено обавештење о раскиду Уговора.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису
регулисани овим уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим
односима, кaо и други прописи који регулишу ову мaтерију.
Члан 14.
Све евентуалне спорове, настале из овог уговора, уговорне стране су сагласне
да решавају споразумно, а уколико то није могуће, уговарају надлежност Привредног
суда у Ваљеву.
Члан 15.
Овај уговор је састављен је у шест истоветних примерка, од којих свакој
уговорној страни припадају по три примерка.
НАРУЧИЛАЦ

ДОБАВЉАЧ

__________________________
Зоран Митровић, дипл. екон.

______________________
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