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Број: 1-02-4042-21/19-7
Датум: 04.10.2019.

Београд
Иа основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15: у даљем тексту: Закон) Комисија зајавну набавку, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ КОИКУРСНЕ ДОКУМЕИТАЦИЈЕ
Врше се измена конкурсне документација зајавну набавку услуга - Одржавање мерне
опреме на две године, редни број 1-02-4042-21/19, у складу са додатним појашњењима и то
на следећи начин:

У делу III ТЕХПИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И КАРАКТЕРИСТИКЕ, на страни 11, у

Моделу оквирног споразума, као и моделу уговора извршена је измена додатог рок за
извршење корекције, тако да исти уместо 7 износи 30 дана.
Такође у моделу оквирног споразума и моделу уговора врши се усклађивање
нумерације чланова.
У прилогу се налази усклађене стране конкурсне документације.
Продужава се рок за подношење понуда до 09.10.2019. године до 10.00 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се, на адреси седишта Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, 11103 Београд, истог дана по
истеку рока за подношење понуда, односно 09.10.2019. године, са почетком у 10:30 часова.

СЛУЖБ ИИК ЗА ЈАВИЕ ИАБАВКЕ
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констатује да је дефектација обављена на одговарајући начин, он се прилаже уз фактуру
Понуђача. У случају да елаборат квара није сачињен на адекватан начин, Понуђачу се
оставља додатни рок од 7 дана да изврши корекцију на основу примедаба датик у
Записнику. Уколико и након тога понуђач не изврши тражене корекције, Наручилац може
одустати од дефектације квара код овог Понуђача и раскинути уговор без обавезе да плати
цену за неадекватно извршену дефектацију.
На основу навода из елабората квара Наручилац ћe донети одлуку о томе да ли ћe спровести
поступак поправке опреме.
Поступак поправке мерне и пратеliе опреме
На основу резултата дефектације обављене од стране Наручиоца или навода из елабората
квара Иаручилац Понуђачи са којима је склопљен оквирни споразум извршиће поправку
опреме.
Изабрани Понуђач је у обавези да дату мерну опрему преузме у Контролно-мерном центру
Београд, Проте Матеје 15, Добановци, изврши поправку квара и опрему у исправном
стању врати наручиоцу. Приликом примопредаје инструмента, Понуђач је у обавези да
изда реверс на основу кога ћe се јасно видети даје мерна опрема преузета на поправку или
је враћена Иаручиоцу. Понуђач сноси одговорност за евентуалну штету насталу у
поступку поправке. Максимални рок за услугу поправке квара је 60 дана од дана
предаје опреме Понуђачу.
Пошто Понуђач изврши поправку и врати опрему Иаручиоцу, представници наручиоца ћe у
року од 5 дана прегледати опрему и сачинити 3анисник о квалнinативном пријему, у
коме ћe се констатовати да ли је поправка урађена на прави начин. Када се сачини овај
записник, и у њему се констатује да поправка у реду, он се прилаже уз фактуру понуђача.
У случају да поправка није извршена на адекватан начин или је уграђен неодговарајући
резервни део, Наручилац враћа понуlјачу такву опрему на додатну интервенцију.
Понуђачу се оставља додатни рок од 30 дана да изврши корекцију на основу примедаба
датик у Записнику о квалитативном пријему. Уколико и након тога понуђач не изврши
тражену поправку, наручилац може одустати од поправке и раскинути уговор без обавезе
да плати цену за неадекватно извршену поправку.
Понуђач је у обавези да обезбеди гаранцију за извршену поправку и замењене делове од
најмање 180 дана од дана квалитативног пријема опреме
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Образац 2
МОДЕЛ ОКВИРИОГ СПОРАЗУМА
Овај оквнрнп споразум закљученје између:
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге - РАТЕЛ, са
седиштем у Београду, улица Палмоти1іева број 2, коју заступа директор др Владица
Тинтор, ПИБ: 103986571; матични број: 17606590; рачун бр: 840-963627-41; шифра
делатности: 83.14; обвезник ПДВ: не; (у даљем тексту: Наручилац)
и следећих Извршилаца
1,

са

, улица
број:
заступа
са подпзвођачем:
1.

седиштем

у
Матични
Телефакс
кога
Телефон .
(у даљем тексту: Извршилац 1);
ПИБ

са седиштем у

, ул.

, за део
, у проценту укупне

% (не већи од 50%),
вредности од
са учесницпма V заједнпчко7 понудп:
1,
, ул.
2,
, ул.

са седиштем

У

са седиштем

У

Стране v оквирном споразуму сагласно констатују:
➢ да је Паручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС" број
124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке
услуга одржавања мерне опреме на две године бр. 1 -02-4042-2 1/ 19, са циљем закључивања
оквирног споразума;
од
➢ да је Паручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број
у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиода и
Извршиоца 1, Извршиоца 2, . .Извршиоца 10;
која чини саставни део
од
➢ даје Извршилац 1 доставио Понуду бр
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршилаца 1),
која чини саставни део
од
➢ даје Извршилац 2 доставио Понуду бр
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршилаца 2),
која чини саставни део
од
➢ даје Извршилац 3 доставио Понуду бр
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршилаца 3),
, која чини саставни део
од
➢ даје Извршилац 4 доставио Понуду бр
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршилаца 4),
кој а чини саставни део
од
➢ даје Извршилац 5 доставио Понуду бр
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршилаца 5),
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, која чини саставни део
од
➢ даје Извршилац б доставио Понуду бр
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршилаца б),
➢ овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној
набавци;
, која чини саставни део
од
➢ даје Извршилац 7 доставио Понуду бр
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршилаца 7),
, која чини саставни део
од
➢ даје Извршилац 8 доставио Понуду бр
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршилаца 8),
, која чини саставни део
од
➢ даје Извршилац 9 доставио Понуду бр
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршилаца 9),
, која чини саставни
од
➢ да је Извршилац 10 доставио Понуду бр
део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршилаца 10),
➢ овај оквирни споразум не представља обавезу Иаручиоца на закључивање уговора о јавној
набавци;
➢ обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог
оквирног споразума.
ПРЕДМЕТ ОКВИРИОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачник уговора о
јавној набавци за услугу одржавања мерне опреме на две године бр. 1-02-4042-21/19,
између Наручиоца и Извршиоца 1, Извршиоца 2, Извршиоца 3, Извршиоца 4, Извршиоца
5, Извршиоца б, Извршиоца 7, Извршиода 8, Извршиоца 9, Извршиоца 10, у складу са
условима и свим зактевима Иаручиоца из конкурсне документације, понудама наведеник
Извршилаца, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Паручиоца.
Спецификација мерне опреме на које се односи овај споразум, дата је у прилогу овог
оквирног споразума и чини његов саставни део.
ВАЖЕЊЕ ОКВИРИОГ СПОРАЗУМА
Члан 2.
Овај оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу даном
потписивања свик учесника споразума и достављања средстава финансијског обезбеђења
из члана 10. оквирног споразума.
Уколико у остављеном року неко од изабраник понуђача не достави средство
финансијског обезбеђења, оквирни споразум се закључује, односно ступа на снагу са
изабраним понуђачима који су извршили ту обавезу.

ВРЕДНОСТ СПОРАЗУМА И ЦЕПЕ
Члан 3.
(попуњава Паручилац)
Укупна вредност овог оквирног споразума износи
(попуњава Паручилац) динара са ПДВ-ом.
динара без ПДВ-а, односно
Уговори о јавним набавкама извршавају се по јединичним ценама из прикваћеник понуда
Извршилаца. Укупна вредност свик уговора о јавним набавкама не може бити већа од
вредности оквирног споразума из преткодног става.
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Цене исказане У понудама Извршилаца сУ фиксне и не могУ се мењати за све време важења
оквирног споразума.

ПАЧИИ И УСЛОВИ ЗАКЈbУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧПИХ УГОВОРА
Члан 4.
Пакон ступањУ на снагУ оквирног споразума, када настане потреба Паручиоца за
предметом набавке — одржавање мерне опреме, Паручилац ћe извршити поновно отварање
конкуренције међУ Извршиоцима са којима је закључен оквирни споразум. Наручилац ћe
свим Извршиоцима са којима је закључен оквирни споразум Упутити позив за достављање
понуда са навођењем потребних Услуга, У циљУ доделе појединачног Уговора.
Наручилац ћe У позивУ навести:
- УслугУ која се захтева,
- количинУ, обим и структурУ исте, Уколико је то могУће по природи ствари,
- рок извршења Услуге, који не може бити дужи од рока Утврђеног У техничким
спецификацијама
- рок У коме се мора доставити понуда
- начин на који се доставља понуда
- рок отварања понуда,
- критеријум за доделУ Уговора
- друге неопходне Услове.

Позив ћe бити УпУћен на следеће адресе електронске поште:
Извршилац 1
наведена адреса Извршиоца 1)
Извршилац 2
наведена адреса Извршиоца 2)
Извршилац 3
наведена адреса Извршиоца 3)
Извршилац 4
наведена адреса Извршиоца 4)
Извршилац 5
наведена адреса Извршиоца 5)
Извршилац б
наведена адреса Извршиоца 6)
Извршилац 7
наведена адреса Извршиоца 7)
Извршилац 8
наведена адреса Извршиоца 8)
Извршилац 9
наведена адреса Извршиоца 9)
- Извршилац 10
наведена адреса Извршиоца 10).
- Члан 5.
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Цена у понуди Извршиоца може бити иста или мања од цене тог извршиоца дате у
отвореном поступку.
Паручилац ће донети одлуку о додели уговора применом критеријума "најнижа понуђена
цена". Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, Наручилац ћe
доделити уговор извршиоцу који је понудио краћи рок поправке, односно дефектације, у
зависности на коју услугу се односи конкретан позив за подношење понуда.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ћe уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба. Наручилац ћe писмено обавестити све понуђаче који су поднели
понуде о датуму када ћe се одржати извлачење путем жреба. Жребом ћe бити обухваћене
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти најкраБи рок поправке,
односно дефектације, у зависности на коју услугу се односи конкретан позив за
подношење понуда.
Извлачење путем жреба наручилац ћe извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако
што ћe називе понуђача који имају исту најнижу понуђену цену и исти најкраћи рок
испоруке исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ћe све те
папире ставити у провидну кутију одакле Бе извуБи само један папир. Понуђачу чији
назив буде на извученом папиру ћe бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују
овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
Одлуку о додели уговора наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници. Против те одлуке понуђачи могу поднети захтев за заштиту права у
року од 5 дана од дана објаве одлуке на Порталујавних набавки.
ИАЧИИ И РОК ПЛАТiАЊА
Члан б.
од дана пријема рачуна, а након извршеног пријема услуге, на основу
Рок плаћања је
појединачног уговора о јавној набавци закљученог у складу са овим оквирним
споразумом.
Рачун из претходног става се доставља Паручиоцу на адресу: Палмотићева 2, Београд.
ПРИМОПРЕДАЈА, POk ПРУЖАЊА УСЛУГЕ и ОДГОВОРИОСТ
Члан 7.
Извршилац је дужан да предметне услуге изврши у року који је дефинисан појединачним
уговором о јавној набавци који је закључен између Паручиоца и Испоручиоца, у складу са
овим оквирним споразумом.
Максимални рок за услугу дефектације квараје 30 дана од дана предаје опреме Извршиоцу.
Максимални рок за услугу поправке квараје 60 дана од дана предаје опреме Извршиоцу.
Извршилац је у обавези да мерну опрему преузме у Контролно-мерном центру Београд,
Проте Матеје 15, Добановци, изврши дефектацију или поправку квара и опрему у
исправном стању врати Паручиоцу.
Приликом примопредаје инструмента, изабрани Извршилац је у обавези да изда реверс на
основу кога ћe се јасно видети да је мерна опрема преузета од Извршиоца или је враћена
Паручиоцу.
Извршилац са којим је закључен уговор сноси потпуну одговорност за евентуалну штету
насталу на инструментима од момента преузимања истих.
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ПРИЈЕМ УСЛУГЕ И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
Члан 8.
Извршилац преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге на основу
појединачног уговора о јавној набавци који закључе Наручилац и тај Извршилац, у складу
са овим оквирним споразумом.
Квалитативни пријем извршене услуге из члана 1. ћe се обавити у року од 5 радних дана од
дана преузимања инструмента са сервиса или дефектаже.
Квалитативни пријем ћe обавити представници Паручиоца и том приликом ћe сачинити
3аписник о квалитативном пријему услуге поправке или дефектаже, и у њему
констатовати да ли је поправка или дефектација обављена на одговарајући начин, који се
прилаже уз фактуру Извршиоца.
Ако услуга из члана 1. Иије реализована на адекватан начин, Комисија ће то констатовати
и дати додатни рок од 30 дана Извршиоцу да изврши потребне корекције.
Уговорне стране су се усагласиле да ако и после истека рока из предкодног става, услуга
буде незадовољавајућа, што ће комисија констатовати у потенцијалном трећем 3аписнику
о квалитативном пријему, Наручилац има право да затражи раскид уговора.
ГАРАПТПИ РОК
Члан 9
Гарантни рок за извршене услуге и замењене делове биће дефинисан појединачним уговором
о јавној набавци који је закључен између Наручиоца и Испоручиоца, у складу са овим
оквирним споразумом.
Гарантни рок за предметне услугу не може бити краћи од 180 дана од дана потписивања
3аписника о квалитативном пријему.
Гарантни рок за замењене делове не може бити краћи од 180 дана од дана потписивања
3аписника о квалитативном пријему.
Приликом вршења услуге Извршилац је дужан да обезбеди оригиналне и нове резервне
делове произвођача.
Извршилац сноси одговорност за штету насталу уградњом неоригиналних и рабљених
резервних делова.
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ОКВИРПОГ СПОРАЗУМА
Члан 10.
Сви Извршиоци се обавезују да у тренутку закључења овог оквирног споразума, предају
Наручиоцу бланко сопствене менице, као обезбеђење за извршење оквирног споразума,
које морају бити евидентиране у Регистру меница.
Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора
бити достављено попуњено менично овлашћење — писмо, на износ од 5% од процењене
вредности оквирног споразума без ПДВ-а за две године.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења
менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума.
Иаручилац ће уновчити дату меницу уколико Извршилац без оправданог разлога одбије да
закључи појединачни уговор, не извршава своје обавезе у уговореним роковима и на
уговорени начин.
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РАСКИД ОКВИРПОГ СПОРАЗУМА
Члан 11.
Овај спОразум се може раскинути на оправдани захтев Наручи0ца или Изврши0ца.
Наручилац мОже раскинути Овај споразум у односу на одређеног Извршиоца у случајевима:
• да Пружалац услуге без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор у
складу са овим оквирним споразумом;
• раскида угОвора закљученОг на ОснОву Овог СпОразума укОлико је одгОворнОст за раскид
на страни одабраног Извршиоца,
• злоупОтребе и преварног поступања Извршиоца
ПОСЕБПЕ И ЗАВРШИЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
За све шт0 није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона кОји
регулишу облигаци0не ОднОсе, ка0 и други прОписи који регулишу Ову материју.
Члан 13.
Све спОрове који проистекну у реализацији овог оквирног спОразума, стране у овом
ОквирнОм споразуму ћe решавати споразумн0. У случају да спОразум није могуli, спОр Бе
решавати надлежни суд у Београду.
Члан 14.
Овај оквирни споразум је закључен у 20 (двадесет) истоветних примерака Од којих по 2 (два)
припада свакОј страни у оквирном споразуму.
ИЗВРШИЛАЦ 1

ПАРУЧИЛАЦ

др Владица Тинтор
НАПОМЕНА:
Понуђач је у обавези да потпише овај модел оквирног споразума и тако се изјасни да је у
свему сагласан са моделом оквирног споразума и да прихвата да у случају да буде позван
на закључење оквирног споразума, исти закључи у све.му у складу са моделом оквирног
споразума из предметне конкурсне документагуије.
Овај модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који ће бити
закључен са изабраним понуђачима.
Оквирни споразум ће пре попгписиватва бити садржински прилагођен према томе да ли
понуђачи подносе заједничку notryдy, понуду са подизвођачем, према броју изабраних
понуђача (10 или маrае) и слично.
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Образац 3

МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен у Београду, дана

, између:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге - РАТЕЛ, са
седиштем у Београду, улица Палмотићева број 2, коју заступа директор др Владица
Тинтор, ПИБ: 103986571; матични број: 17606590; рачун бр: 840-963627-41; шифра
делатности: 83.14; обвезник ПДВ: не; (у даљем тексту: Паручилац)
И

са седиштем у
кога заступа

ул.
, ПИБ:

; број рачуна:
шифра делатности:
; (у даљем тексту: Извршилац).

бр• —
; матични број:

код

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је услуга одржавања мерне опреме и то: услуга поправке или
дефектације (биће унето у зависности од конкретне потребе наручиогуа) произвођача
а све према понуди Извршиоца бр.
од
(у даљем тексту: Понуда).
Услуга из преткодног става се реализује на основу услова из Позива Паручиоца који је
припремљен у складу са Оквирни споразумом бр.
од
(у даљем
текту: Оквирни споразум).
Позив из претходног става садржи све дефинисане услове из Оквирног споразума на
основу којих је Извршилац дао понуду (у даљем текту: Позив).

ПРИМОПРЕДАЈА
Члан 2.
Извршилац је у обавези да мерну опрему из члана 1. преузме у Контроміо-мерном гуентру
„Београд ", Проте Мате_је 15, Добановци и опрему након поправке или дефектаже квара у
исправном стању врати Наручиоцу на исту адресу.
Приликом примопредаје датог инструмента, Извршилац је у обавези да изда Реверс као
доказ даје инструмент преузет на сервис Извршиоцу илије враћен Иаручиоцу.
РОК ИЗВРШЕЊА
Члан 3.
Извршилац је дужан да услугу из члана 1. овог уговора реализује најдуже у року од
_дана од дана пријема инструмента.
Паручилац задржава право да одустане од поправке инструмента и затражи да он буде
враћен ако Извршилац пробије рок из претходног става.
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ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 4.
По преузимању мерне опреме на реализацију услуге из члана 1. овога уговора цео ризик у
погледу оштећења, крађе, додатног квара, и др, прелази на Извршиоца.
Извршилац гарантује да ћe послове из овог уговора извршавати обучени и компетентни
стручњаци.
За све пропусте које настану нестручним радом и немаром, Извршилац одговара у име својих
запослених.
Уколико извршилац врши услуге дефектације квара дужан је да након извршене услуге
наручиоцу достави и елаборат квара у којем ћe бити наведен прецизан опис утврђене
неисправности и поступак утврђивања неисправности, радови који су неопходни и делови
које треба заменити.

ПРИЈЕМ УСЛУГЕ И ОТКЛАЊАЊЕ ИЕДОСТАТАКА
Члан 5.
Извршилац преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге на основу
појединачног уговора о јавној набавци који закључе Паручилац и тај Извршилац, у складу
са овим оквирним споразумом.
Квалитативни пријем извршене услуге из члана 1. ће се обавити у року од 5 радних дана од
дана преузимања инструмента са сервиса или дефектаже.
Квалитативни пријем ћe обавити представници Наручиоца и том приликом ће сачинити
Записник о квалитативном пријему услуге поправке или дефектаже, и у њему
констатовати да ли је поправка или дефектација обављена на одговарајући начин, који се
прилаже уз фактуру Извршиоца.
Ако услуга из члана 1. није реализована на адекватан начин, Комисија ћe то констатовати
и дати додатни рок од 30 дана Извршиоцу да изврши потребне корекције.
Уговорне стране су се усагласиле да ако и после истека рока из предкодног става, услуга
буде незадовољавајућа, што ћe комисија констатовати у потенцијалном трећем Записнику
о квалитативном пријему, Наручилац има право да затражи раскид уговора.

УГОВОРПА ВРЕДПОСТ, ЦЕИА И ИАЧИП ПЛАТiАЊА
Члан 6.
Укупна вредност предмета уговора износи
динара са ПДВ-ом.
односно

динара без ПДВ-а,

Цена радног часа за услугу из члана 1. овог уговора износи
динара
динара са ПДВ-ом
без ПДВ-а, односно
У цену су урачунати сви трошкови које Извршилац има у реализацији уговора: трошкови
транспорта, преузимања опреме, набавка и уградња резервних делова, као и сви други
зависни трошкови.
Обавезе које доспевају у 2020. и 2021. години биће реализоване највише до износа средстава
која ћe Наручиоцу за ту намену бити одобрена у тим годинама. У супротном Уговор
престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од
стране наручиоца.
Паведене цене су фиксне за све време трајања овога уговора.
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Рачун се доставља Наручиоцу на адресу: Палмотићева 2, Београд, уз који ће бити достављен
и потписани Записник о квалиrпативном пријему.
Наручилац је дужан да фактурисан износ уплати у року од _ дана од пријема рачуна на
рачун Извршиоца.

УГОВОРИА КАЗИА
Члан 7.
Уколико Извршилад са којим је закључен појединачни уговор не изврши услугу у уговореном
року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2°/оо укупне цене
конкретне услуге с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 1 О% укупне цене од
конкретне услуге.
Уколико Извршилац са којим је закључен појединачни уговор не изврши услугу или је
изврши делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10°/о
укупне цене конкретне услуге.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду
штете.

ГАРАИЦИЈА
Члан 8.
Извршилац даје гаранцију за услугу од _ од дана потписивања Записника о
квалитативном пријему.
Извршилац даје гаранцију за замењене делове од _ дана од дана потписивања Записника
о квалитативном пријему.
Приликом вршења услуге Извршилац је дужан да обезбеди оригиналне и нове резервне
делове произвођача.
Извршилац сноси одговорност за штету насталу уградњом неоригиналних и рабљених
резервних делова.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се до реализације предемта
уговора, а најдуже до рока важења оквирног споразума.
Евентуалне измене и допуне Уговора могуће су само уз обострану сагласност уговорних
страна што се верификује посебним Анексима овог Уговора.
Члан 10.
Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор или једностраним отказом с тим
што најава о раскиду Уговора мора бити достављена у писаној форми најмање 30 дана
унапред.
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Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да све спорове који евентуално настану у извршавању овог

уговора решавају споразумно, а у случају да се споразум не постигне, спорне односе
решаваће суд у Београду.
Члан 12.
Овај Уговор је сачињен у б(шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка
задржава свака уговорна страна.
извРшилАц

нАРУчилАц

др Владица Тинтор

ПАПОМЕПА: Модел уговора ионуђач мора да потnпше (овлашћено лице), чпме
потврђу%е да %е сагласан са садржином модела уговора. Понуђач не nопуњава модел
уговора, јер се Vсловн пз истога нсскнадно дефпнишу у посnгупку реалпзацн%е набавке

кроз овпрнн сnоразум. Понуђпч може да попуни само заглавље уговора са општим
подацпма.

I~~1 A,181

H2l i11~c111141јt1 3i1 С:1СКГј)UHChc КUМV f111К81U1Jc) 11 11l)L11f,I11CKU \ U І\ R'

IIt1~1A1О"11Іj11ЅBi.1 2. I I IOі iX'ОГр2t.1. (I,і\I~: IUf)3О6. hC11A~L111кU Срt)41јč1 -

khiзiarr ilelrrap: 011 3242 673. фаhс: O11 3232 53;
\\\\ A\ .Г211СІ.1'л

-

Страна 34 од 41

