Jавно комунално предузеће
„3.Октобар“ Бор
Број: 3/6
Датум:19.02.2018.године
Комисија за јавну набавку добара- Набавка шљунка, песка и ломљеног и
дробљеног камена по партијама
Партија 2: Сепарисана ризла( 4-8 mm)
Партија 3: Природни шљунак
, образована решењем бр.3/2 од 12.02.2018.године ЈНМВ3/2018.
Бор, 19.02.2018.године
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара- Набавка шљунка, песка и ломљеног и дробљеног камена
по партијама, ЈНМВ 3/2018.
Комисија за јавну набавку образована Решењем бр3/2 од 12.02.2018.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 шљунка, песка и
ломљеног и дробљеног камена по партијама, ЈНМВ 3/2018, свим заинтересованим
лицима која су преузела конкурсну документацију доставља
ОБАВЕШТЕЊЕ
Мења се конкурсна документација и то:МОДЕЛ УГОВОРА за партију 3

МОДЕЛ УГОВОРА
О НАБАВЦИ ДОБАРА ЗА Партија 3: Природни шљунак
1. ________________________ са седиштем у ____________, улица
______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући
рачун___________________ код банке ___________(у даљем тексту: Продавац), кога
заступа___________________________, са једне стране,
2.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 банкеАД,
Београд (у даљем тексту: Купац), које заступа директор Далибор Орсовановић, са друге
стране.
На основу прихваћене понуде Продавца број__________, од_____________дана
_____________2018.године закључују:
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја добара Природни шљунак за потребе Купца у
2018.години.
Саставни део овог уговора је и понуда Продавца бр.____________ од
_____________2018.године., достављена по јавном позиву и прихваћена од стране Купца,
Одлуком број ____________ од ____________2018.године.
Члан 2.
Јединичне цене добара које чине предмет овог уговора утврђене су у понуди продавца
наведеној у Члану 1. овог уговора.
Укупна цена за набавку предметних добара, односно, укупна вредност уговора износи
______________ динара без урачунатог ПДВ-а.
Оквирне количине добара у понуди Продавца и Техничкој спецификацији Купца су
исказане на бази процењених потреба, због чега Купац задржава право измена у погледу
уговорених количина.
Члан 3.
Купац се обавезује да Продавцу добра из Члана 1. овог уговора плати према ценама из
понуде из Члана 1. овог уговора са обрачунатим порезом на додату вредност, у року од
____________ дана од дана пријема исправног рачуна за испоручена добра.
Члан 4.
Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручује купцу сукцесивно, у
року од___________дана од дана пријема налога Купца. Испоруку предметних добара
Продавац ће вршити до седишта Наручиоца у Бору, 7.Јули 60. Трошкове транспорта сноси
Продавац.
Члан 5.
Уколико Продавац у уговореном року не испуни уговорену обавезу из члана 1. овог
уговора, а под условом да до тога није дошло кривицом Купца, нити услед дејства више
силе, обавезан је да за сваки дан задоцњења плати Купцу износ 0,1% укупне цене
наручених добара, с тим да укупан износ уговорне казне за задоцњење не може прећи
10% укупне цене из члана 2. став 2. овог уговора.Уговорна казна из става 1. овог члана
уговора почиње да се рачуна од првог наредног дана од дана истека уговореног рока за
испуњење уговорене обавезе и рачуна се до дана испуњења уговорене обавезе, а

најдуже до дана у коме вредност обрачунате уговорне казне достигне 10% укупне цене из
члана 2. став 2. овог уговора. Уколико Продавац уопште не изврши уговорену обавезу или
је делимично изврши, Купац има право да за сваки појединачни случај наплати уговорну
казну у висини од 10% укупне цене наручених добара. Продавац се обавезује да у року од
8 дана од дана пријема писаног захтева Купца достави књижно одобрење ради наплате
уговорне казне из овог члана уговора. Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на
право Купца да захтева накнаду штете.
Члан 6.
Уговор се закључује до 31.12.2018. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговора
од овлашћених представника уговорних страна.
Члан 7.
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 8.
На све односе који нису уређени овим уговором, примењиваће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 9.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка
припадају Извршиоцу, а 3 (три) примерка припадају Наручиоцу.
ПОНУЂАЧ ЈЕ САГЛАСАН СА СДРЖИНОМ МОДЕЛА УГОВОРА:
М.П. _______________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача

