Jавно комунално предузеће
„3.Октобар“ Бор
Број: 37/6
Датум: 27.11.2017.године
Комисија за јавну набавку добара- Набавка коришћеног камиона-КИПЕР, образована решењем
бр.37/2 од 21.11.2017.године ЈНМВ37/2017.
Бор, 27.11.2017.године
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара- Набавка коришћеног булдозера, ЈНМВ 37/2017.
Комисија за јавну набавку образована Решењем бр37/2 од 21.11.2017.године, у року предвиђеном
за достављање понуда, у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број
124/12, 14/15 и 68/15), у вези са јавним позивом за достављање понуда у поступку јавне набавке Набавка коришћеног камиона-КИПЕР, ЈНМВ 37/2017, свим заинтересованим лицима која су
преузела конкурсну документацију доставља
ОБАВЕШТЕЊЕ
Мења се конкурсна документација и то:МОДЕЛ УГОВОРА

ИЗМЕЊЕН МОДЕЛ УГОВОРА
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
Набавка коришћеног камиона-КИПЕР
1.Јавно комунално предузеће „3.октобар“ са седиштем у Бору, улица 7.Јули бр.60, матични
број:07148372, ПИБ: 100567484, текући рачун 205-11131-63 код Комерцијалне банке А.Д. Београд (у
даљем тексту: Купац), које заступа директор Далибор Орсовановић, са једне стране и
2. ________________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица
______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун
___________________ код банке ___________(у даљем тексту: Продавац), кога заступа
___________________________, са друге стране.
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја добара у поступку јавне набавке мале вредности (ЈНМВ
37/2017) за набавку коришћеног камиона-КИПЕР.
Саставни део овог Уговора је и понуда Продавца бр.____________ од _____________2017.године.,
достављена по јавном позиву и прихваћена од стране Купаца, Одлуком број ____________ од
____________2017.године.
Средства су обезбеђена из Буџетског фонда за заштиту животне средине Финансијска
сртедства су обезбеђена из Општине Бор-Субвенције у износу од 3.333.333,00 динара без
ПДВ-а.
Члан 2.
Цена добра које чини предмет овог уговора утврђене је у понуди продавца наведеној у члану 1. овог
уговора и износи ______________ динара без урачунатог ПДВ-а.
Члан 3.
Купац се обавезује да Продавцу добра из члана 1. овог уговора плати према цени из понуде из
члана 1. овог уговора са обрачунатим порезом на додату вредност, у року од ____________ дана од
дана пријема исправног рачуна за испоручено добро.
Члан 4.
Продавац се обавезује да добро из члана 1. овог уговора испоручи купцу у року од___________дана
од дана закључења овог уговора у седиште купца.
Члан 5.
Продавац даје гаранцију за исправно функционисање добра које чини предмет овог уговора у
трајању од_____ месеци од дана записничке примопредаје.
Продавац се обавезује да све поправке добра у гарантном року извршити у року од три дана од дана
пријема обавештења овлашћеног лица Купца.
Уколико је због неисправног функционисања извршена битна оправка или замена добра, гарантни
рок почиње да тече поново од дана извршене поправке или замене предметног добра.
Члан 6.
Продавац је у обавези да приликом закључења овог уговора достави Купцу средства финансијског
обезбеђења за извршење свих својих уговорених обавеза и то:
1. Једна бланко соло меница без протеста за добро извршење посла и евентуалну накнаду штете у
висини од највише 10% од цене из члана 2. овог уговора.
2. Једна бланко соло меница без протеста за отклањање грешака у гарантном року и евентуалну
накнаду штете у висини од највише 10% од цене из члана 2. овог уговора.
Истовремено са предајом меница из става 1. овог члана, Продавац се обавезује да Купцу преда
копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Продавца, менична овлашћења –
писма којима овлашћује Купца да менице може попунити у складу са овим уговором и
извршити наплату попуњених меница из става 1, овог члана, без протеста, безусловно и
неопозиво, без трошкова, вансудски, са свих рачуна Продавца, као и копију захтева Продавца
за регистрацију тих бланко соло меница у Регистру меница, који је оверен од стране пословне
банке Продавца.
Члан 7.
Овај уговор се закључује до испуњења уговорених обавеза обе уговорне стране. Овај уговор ступа
на снагу даном потписивања уговора од овлашћених представника уговорних страна.

Члан 8.
Обе уговорне стране су сагласне да сва спорна питања решавају споразумно. Уколико се на тај
начин не може наћи решење, настале спорове решаваће Привредни суд у Зајечару.
Члан 9.
На све односе који нису уређени овим уговором, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка припадају
Извршиоцу, а 3 (три) примерка припадају купацу.
продавац ЈЕ САГЛАСАН СА САДРЖИНОМ МОДЕЛА УГОВОРА:
М.П. _______________________________
Потпис овлашћеног лица продаваца

