РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАТЕЛ
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РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЭА
ЕЛЕКТРОНСКЕКОМVНИКАЦИЈЕ
ИПОШТАНСКЕУСЛУГЕ

Број : 1-02-4042-23/ 19-7
Датум: 14.11.2019.
Београд

На 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 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Врши се измена конкурсне документација за јавну набавку добара - антенски
системи и помоћна опрема, редни број 1-02-4042-23/19,
на следећи начин:
У делу V„УПУТСТВО ПОНУ'FiАЧИМА КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ", на страни
19, мења се тачка „22. Средства финансијског обезбеђења" тако да иста гласи:
„Као средства финансијског обезбеђења којима обезбеђује испуњење својих обавеза
у поступку јавне набавке, изабрани понуђач, односно Испоручилац доставља:
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - у тренутку
закључења уговора и то:
- бланко сопствену меницу, потписану од стране лица овлашћеног за заступање, која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије;
- менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10°/о од укупне вредности
уговора без ПДВ-а и роком важности који је 60 дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла, попуњено и потписано од стране лица овлашћеног за заступање;
- копију картона депонованих потписа, који је издат и оверен од стране пословне банке,
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму, са датумом овере истим као и датум
издавања меничног овлашћења - писма или каснијим.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
менице мора да се продужи.
Наручилац ћe уновчити меницу, у случају да понуђач не буде извршавао уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором.
Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатка у гарантном року
Понуђач којем буде додељен уговор дужан је да, на име средства финансијског
обезбеђења уговора, достави приликом примопредаје добара регистровану сопствену
бланко меницу (соло меницу) за отклањање грешака у гарантном року, потписану од стране
лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у висини од 10% од
уговорене вредности, без ПДВ-а, у корист наручиоца, са роком важења најмање 30
(тридесет) дана дуже од дана истека гарантног рока.
Регулаторна агенција за електронске комуникацн~је н поштанске услуге
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Достављена меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашliења Народне
банке Србије. Уз меницу мора бити достављено менично овлашliење - писмо, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а и роком важности
који је 30 дана дужи од истека гарантног рока попуњено и потписано од стране лица
овлашћеног за заступање, као и копију картона депонованих потписа, који је издат и
оверен од стране пословне банке, коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму, са
датумом овере истим као и датум издавања меничног овлашћења - писма или каснијим."

У обрасцу „Модел уговора" мењају се чланови 6. и 7. тако да исти гласе:
Члан 6.
Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора Наручиоцу доставити
бланко соло меницу, као средство за обезбеђење за добро извршење посла.
Бланко соло меница мора бити регистрована у Регистру Народне банке Србије,
потписана од стране лица овлашћеног за заступање Испоручиоца, са печатом Извршиоца, уз
коју се доставља менично овлашћење, да се меница може попунити до 10°/о од од укупне
вредности предметне услуге без ПДВ, са роком важности најмање 60 (шесдесет) дана дуже од
дана истека рока за коначно извршење посла.
Испоручилац је обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованик потписа
оверену на дан достављања менице, којом се доказује да је лице које потписује бланко соло
меницу и менично овлашћење, овлатпћено за потписивање и да нема ограничења за исто и
оргинал или копију зактева за регистрацију меница.
Наручилац може да наплати меницу у случају да Испоручилац не извршава своје
обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима.
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да приликом испоруке добара достави регистровану
бланко сопствену (соло) меницу за отклањање грешака у гарантном року, потписану од
стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашБењем за попуну, у висини од
1О°/о од уговорене вредности, без ПДВ-а, у корист наручиоца, са роком важења 30
(тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока.
Достављена меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Уз меницу мора бити достављено менично овлашћење - писмо, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а и роком важности који
је 30 дана дужи од истека гарантног рока попуњено и потписано од стране лица овлашћеног
за заступање, као и копију картона депонованик потписа, који је издат и оверен од стране
пословне банке, коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму, са датумом овере
истим као и датум издавања меничног овлашћења - писма или каснијим."
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- У обрасцу „Модел уговора" члан 8. став 1. део „У случају да се утврђене примедбе
не могу отклонити у року од 15 (петнаест) радник дана, Испоручилац је у обавези да
испоручи нову мерну опрему, у исправном стању у року који Наручилац посебно одреди."
мења се и гласи „У случају да се утврђене примедбе не могу отклонити у року од 15
(петнаест) радних дана, Испоручилац је у обавези да испоручи нову опрему, у исправном
стању у року који Наручилац посебно одреди".

У прилогу се налазе измењене стране конкурсне документације.
У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.
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уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и(10), за подносиоце зактева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце зактева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим
прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
21. Обавештење
Приликом сачињавања понуда употреба печата није обавезна.
22. Средства финансијског обезбеђења
Као средства финансијског обезбеђења којима обезбеђује испуњење својих обавеза у
поступкујавне набавке, изабрани понуђач, односно Испоручилац доставља:
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - у тренутку
закључења уговора и то:
- бланко сопствену меницу, потписану од стране лица овлашћеног за заступање, која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије;
- менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10°/о од укупне вредности
уговора без ПДВ-а и роком важности који је 60 дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла, попуњено и потписано од стране лица овлашћеног за заступање;
- копију картона депонованих потписа, који је издат и оверен од стране пословне банке,
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму, са датумом овере истим као и датум
издавања меничног овлашliења - писма или каснијим.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
менице мора да се продужи.
Наручилац ћe уновчити меницу, у случају да понуђач не буде извршавао уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором.
Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатка у гарантном року
Понуђач којем буде додељен уговор дужан је да, на име средства финансијског
обезбеђења уговора, достави приликом примопредаје добара регистровану сопствену бланко
меницу (соло меницу) за отклањање грешака у гарантном року, потписану од стране лица
овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у висини од 1 0% од
уговорене вредности, без ПДВ-а, у корист наручиоца, са роком важења најмање 30
(тридесет) дана дуже од дана истека гарантног рока.
Достављена меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Уз меницу мора бити достављено менично овлашћење - писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а и роком важности који је 30
дана дужи од истека гарантног рока попуњено и потписано од стране лица овлашћеног за
заступање, као и копију картона депонованих потписа, који је издат и оверен од стране
пословне банке, коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму, са датумом овере
истим као и датум издавања меничног овлашћења - писма или каснијим."
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~VII МОДЕЛ УГОВОРАј
1. Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге - РАТЕЛ, са
седиштем у Београду, ул. Палмотиliева 2, матични број: 17606590, шифра делатности:
84.13, ПИБ: 103986571, обвезник ПДВ-а: не, коју заступа директор др Владица Тинтор (у
даљем тексту: Иаручилац) и

2.
, ул.
, шифра делатности:
, ПИБ
рачуна:
, које заступа
тексту: Испоручилац)

број:
број

са седиштем у
, матични
, обвезник ПДВ-а: _,
,
код:
(у даљем

и еа понуђачима из групе пОнуђача/са пОдизвОђачима:

а)

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ", ако наступа
са подизвођачима прецртати „ са понуђачима из групе понуђача" u попунити податке.
закључују:

УГОВОР

О ИСПОРУЦИ АНТЕКСКИ СИСТЕМА И ПОМОТiПЕ ОПРЕМЕ
Уговорне етране кОнстатују:
- да је Наручилац на оенову чл. 32, 52. етав 1. и 61. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), пОкрену0

поетупак за јавну набавку дОбара - антенски сиетеми и пОм0ћна Опрема, у отвОренОм

поетупку, брОј 1-02-4042-23/19;
- да је Наручилац Објави0 ПОзив за пОднОшење пОнуда и кОнкурсну документацију на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручи0ца дана
.2019. године;
2019. године, (попуњава Наручилагl), дОстави0
- да је Испоручилац дана
пОнуду број
, кОја у пОтпун0ети испуњава захтеве Наручи0ца
из кОнкурсне дОкументације и еаетавни је де0 ОвОг угОвОра;
- даје Наручилац у складу са чланОм 108. став 1. ЗакОна, на ОснОву пОнуде Изврши0ца и
Од
Одлуке о дОдели уговора брОј :
2019. године,
изабрао
ИепОручи0ца
за
испОруку
предметних,
чиме
су ее етекли
(попуњава Наручилаи{),
услОви за закључење ОвОг угОвОра.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Предмет ОвОг угОвОраје купОвина и испОрука антенских система и пОмоћне Опреме (у
даљем тексту: антенски сиетеми), према Спецификацији и техничким захтевима Наручи0ца
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1-02-4042-23/19-_ и понуди Иепоручиоца број 1-02-4042-23/19-_ од _._.2019. године
(напомена: број упиеује Наручилац) еа евим прилозима (у даљем текету: Понуда).
Технички захтеви Наручиоца (Прилог број 1) и понуда Испоручиоца (Прилог број 2)
из преткодног етава еу еаетавни део овог уговора.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛА'РiАЊА
Члан 2.
Наручилац ее обавезује да за антенеке еиетеме и пратеће уелуге из члана 1. овог
уговора, Иепоручиоцу плати износ од
RSD без урачунатог пореза на
додату вредноет, а у екладу еа ценама иеказаним у Обраецу етруктуре цене (Прилог број 3)
којаје еаетавни део овог уговора.
Укупан износ, за антенеке еиетеме и пратеће уелуге из члана 1. овог уговора, еа
урачунатим порезом на додату вредноет је
RSD, a y екладу еа ценама
иеказаним у Обраецу етруктуре цене (Прилог број 3) којаје еаетавни део овог уговора.
Средетва из етава 1. овог члана Кориеник ћe уплатити Иепоручиоцу на рачун број
код банке
Члан 3.
Цена из члана 2. овог уговора обухвата и урачунате трошкове транепорта антенекик
еиетема до меета иепоруке — Контролно мерни центар „Београд", улица Проте Матеје број
15, Добановци, Београд (у даљем тексту: КМЦ Београд), оеигурања у току транепорта,
царинеког поетупка, одржавање у гарантном року, админиетративне и друге завиене
трошкове.

НАЧИН И РОК ПЛА'FiAЊA
Члан 4
Наручилац ее обавезуј е да изное из члана 2. овог уговора иеплати у року од
дана (напомена: упиеати понуђени број дана који не може бити краћи од 15 нити дужи од 45
дана) од дана пријем фактуре за плаћање, а након завршетка квалитативног пријема
антенеких еиетема.
Рок плаћања по фактури ее рачуна од дана елужбеног пријема фактуре преко
пиеарнице Наручиоца, у екладу еа Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним транеакцијама („Службени глаеник РС" бр. 119/12, 68/15 и 113/17).
Фактура не може бити поднета на плаћање пре извршеног квалитативног пријема.

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 5.
дана (напомена:
Рок иепоруке антенеких еиетема из члана 1. овог уговора је
упиеати понуђени број дана који не може бити дужи од 60 дана) од дана потпиеивања овог
уговора.
Иепорука ћe ее вршити иекључиво радним данима у редовно радно време Наручиоца.
Иепоручилац је дужан да два (2) дана пре почетка иепоруке доетави Наручиоцу
динамику иепоруке.
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СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 6.
ИспОручилац се Обавезуј е да приликОм закључења угОвОра Наручи0цу дОставити
бланк0 сОл0 меницу, ка0 средств0 за Обезбеђење за дОбр0 извршење пОсла.
Бланк0 сОл0 меница мОра бити регистрОвана у Регистру НарОдне банке Србије,
пОтписана Од стране лица ОвлашћенОг за заступање ИспОручи0ца, са печатОм Изврши0ца, уз кОју
се дОставља меничн0 Овлашћење, да се меница мОже пОпунити д0 10°/о Од Од укупне вреднОсти
предметне услуге без ПДВ, са рОкОм важнОсти најмање 60 (шесдесет) дана дуже од дана истека
рОка за кОначн0 извршење пОсла.
ИспОручилац је Обавезан да уз меницу дОстави и кОпију картОна депОнОваник пОтписа
Оверену на дан дОстављања менице, кОјОм се дОказује да је лице кОје пОтписује бланк0 сОло
меницу и менично овлашћење, Овлашћен0 за пОтписивање и да нема ограничења за ист0 и
Оргинал или кОпију захтева за регисграцију меница.
Наручилац мОже да наплати меницу у случају да ИспОручилац не извршава свОје
Обавезе на угОвОрени начин и у уговореним рОкОвима.
Члан 7.

Испоручилац се обавезује да накОн извршене испОруке дОбара и пОтписанОг
Записника о извршенОм квантитативнОм u квалитативнОм пријему дОстави регистрОвану
бланк0 сОпствену (сОл0) меницу за Отклањање грешака у гарантнОм рОку, пОтписану Од
стране лица ОвлашћенОг за заступање, са меничним овлашБењем за пОпуну, у висини Од 1 О%
Од угОворене вреднОсти, без ПДВ-а, у кОрист наручи0ца, са рОкОм важења 30 (тридесет) дана
дужим Од угОвОренОг гарантнОг рОка.
ДОстављена меница мОра бити евидентирана у Регистру меница и Овлашћења Народне
банке Србије. Уз меницу мОра бити дОстављен0 меничн0 Овлашћење - писм0, са назначеним
изнОсОм Од 10% Од укупне вреднОсти угОвОра без ПДВ-а и рОкОм важнОсти кОји је 30 дана
дужи Од истека гарантног рОка пОпуњен0 и пОтписан0 од стране лица ОвлашћенОг за
заступање, ка0 и кОпију картОна депОнОваних пОтписа, кОји је издат и Оверен Од етране
пОслОвне банке, коју пОнуђач навОди у меничнОм Овлашћењу - писму, са датумом Овере
истим ка0 и датум издавања меничнОг Овлашћења - писма или каснијим."
КВАЛИТАТИВНО - КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 8.
Пријем антенских система ћe се вршити у РегулатОрнОј агенцији за електрОнске
кОмуникације и пОштанске услуге — КМЦ Бе0град, од стране кОмисије Наручи0ца у
присуству овлашћенОг представника ИспОручи0ца и т0:
- Квантитативни пријем ћe се вршити прОвером примљених дОкумената — техничке
дОкументације или сертификата пр0извОђача и Отпремница ИспОручи0ца, у дану испОруке.
УкОлик0 се утврди да је испОручен угОвОрени антенски систем, Овлашћен0 лице Наручи0ца
Оверава Отпремнице кОјима се пОтврђује да је мерна Опрема примљена. Ак0 се визуелним
прегледОм утврде недОстаци, представници Наручи0ца и ИспОручи0ца сачиниће записник
кОјим ћe кОнстатОвати у0чене недОстатке. КОнстатОвани недОстаци биће ОтклОњени на терет

Испоручиоца, у Оквиру рОка за испОруку, unu накнадн0 ОстављенОг рОка Од стране
Наручи0ца.
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- Квалитативни пријем Обавиће кОмисија Наручиоца уз обавезн0 присуств0
представника Испоручиоца, у рОку Од најдуже 15 (петнаест) радних дана од дана
квантитативног пријема. Под квалитативним пријемОм се пОдразумева прОвера
функци0налности и техничких карактеристика антенскОг система. О извршенОм пријему
сачињава се записник, кОји пОтписују чланови кОмисије Наручиоца и представник
ИспОручи0ца. ИспОручилац је дужан да примедбе кОнстатоване записником ОтклОни у рОку
Од највише 15 (петнаест) радних дана. У случају да се утврђене примедбе не мОгу ОтклОнити
у рОку Од 15 (петнаест) радних дана, ИспОручилац је у обавези да испоручи нОву опрему, у
исправнОм стању у рОку кОји Наручилац пОсебн0 Одреди.
ГАРАИТНИ РОК
Члан 9.
ИспОручилац се Обавезује да ћe у свему поступати п0 условима гаранција
пр0извОђача, кОје се дОстављају са данОм испОруке антенског система.
Гарантни рОк за Опрему кОја је предмет ОвОг уговОра је
месеци (напОмена:
уписати пОнуђени брОј месеци кОји не мОже бити краћи од 24 месеца), рачунајући Од дана
квалитативнОг пријема.
Члан 10.
Антенски систем који је предмет овог уговОра мОра бити потпуно нОв и
неупОтребљаван, без икаквих оштећења или мана и мора у пОтпунОсти испуњавати техничке
и технолошке норме и карактеристике према техничкОј документацији ОригиналнОг
пр0извођача и мора поседовати упутства за упОтребу на енглеском или српскОм језику у
складу са препОрукама произвођача и правилима струке.
Члан 11.
Уколик0 се у току гарантног рока појави бил0 каква производна грешка или квар као
последица евентуалне слабе израде или лошег квалитета или се испостави да предметни
антенски системи не испуњава у потпуности техничко-технолошке норме и карактеристике
према текничкој документацији произвођача, Испоручилац је дужан да их ОтклОни на начин
и у рокОвима дефинисаним чланОм 14. став 4. ОвОг угОвОра.
Члан 12.
Испоручилац је дужан да и изврши поправке кОје се пОјаве у гарантном року, а које
нису узрОковане пр0извОднОм грешком или кварОм ка0 пОследицОм евентуалне слабе израде
или лОшег квалитета, у примеренОм року, а према тежини квара или сервиса, на начин и у
рОкОвима дефинисаним чланОм 14. став 5. овог уговора.
У случају пОтребе за овОм врстОм пОправке, иста ћe бити регулисана посебним
уговорОм, Односно кроз пОсебан пОступак набавке.
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Члан 13.
ПОнуђач мОра без накнаде да ОтклОни све евентуалне недОстатке, кОји ее у0че и пОсле
истека гарантнОг рОка укОлик0 пОтичу Од пр0извОдних грешака и екривеник мана.
Члан 14.
Време Одзива ИспОручи0ца накОн званичне пријаве квара Од етране Наручи0ца (факс,
e-mai1, телефОнеки пОзив) је 48 (четрдесет и Осам) еати.
Испоручилац се Обавезује да ће у најкраћем рОку Од дана пријаве квара, Обезбедити
отклањање квара, у складу еа упутетвОм пр0извођача и Општим услОвима и правилима за Ову
врсту дОбара.
ИепОручилац се Обавезује да Одмах накОн утврђивања врсте квара, Наручи0ца
Обавести 0 рОку пОтребнОм за Отклањање квара.
РОк за Отклањање кварОва из члана 11. ОвОг угОвОра, мОра бити примерен утврђенОј
врети квара, саглаен0 пр0извОђачкОј гаранцији и правилима струке за Ову врету п0ела а не
дужи Од 45 (четрдееет и пет) дана Од дана преузимања.
РОк за Отклањање кварОва из члана 12. Овог уговОра, мОра бити примерен утврђенОј
врети квара, сагласн0 пр0извОђачкОј гаранцији и правилима струке за Ову врету п0ела а не
дужи Од 60 (шездесет) дана Од дана преузимања.
Члан 15.
ИспОручилац ее Обавезује да у елучају кашњења са сервисОм или поправкОм у
рОковима дужим Од рОкОва из члана 14. ет. 4. и 5. ОвОг угОвОра, Обезбеди замену иетОг или
бољег антенскОг сиетема кОји је предмет ОвОг угОвОра д0 краја сервиса или пОправке.
Испоручилац ее Обавезује да у елучају када није у мОгућн0ети да антенски еистем

кОји је предмет ОвОг угОвОра адекватн0 пОправи, Обезбеди замену нОвим антенским
еиетемОм, без дОдатне нОвчане надОкнаде.
У случају замене антенскОг еиетема нОвим антенским еистемОм на начин Опиеан у

етаву 2. овОг члана, гарантни рОк за нОв0испОручени антенски систем тече Од дана
квалитативнОг пријема, кОји ћe ее Обавити на начин предвиђен чланОм 8. ОвОг угОвОра.
СЕРВИС
Члан 16.
ИспОручилац је дужан да Обезбеди сервис кОји је Овлашћен Од стране пр0извОђача
антенскОг сиетема кОји је предмет угОвОра, укОлик0 пр0извОђач нема свОје еервисе.
УкОлик0 пр0извОђач аненекОг система има евОје сервиее кОји се не налазе на
теритОрији Републике Србије, или се сервиси Овлашћени Од стране пр0извОђача за антенеки
сиетем не налазе на теритОрији Републике Србије, ИепОручилац је дужан да еноси све
трОшкове преузимања, отпреме д0 ОвлашћенОг еервиеа и враliања предметнОг антенекОг
еистема, ка0 и трОшкОве Осигурања у тОку транепОрта, шпедитерске, царинске и еве друге
завиене трОшкОве, у елучају даје т0 не0пхОдн0.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 17.
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Наручилац задржава прав0 да једнОстрано раскине Овај УговОр укОлик0 ИспОручилац
касни са испОруком више од десет (10) дана, у ОднОсу на рОк који је дефинисан у члану 5.
Овог УгОвОра.

Наручилац задржава прав0 да једнОстран0 раскине угОвОр уколик0 испОручени

антенски систем не ОдгОвара квалитету из ПОнуде, а није извршена замена, ОднОсн0 пОправка
на начин предвиђен Овим угОвОром.

СПОРОВИ
Члан 20.

УгОвОрне стране су сагласне да евентуалне спОрОве првенствено решавају дОгОворОм.
У случају да исти не мОгу решити дОгОвОрОм, надлежан је суд у Бе0граду.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
УговОр ступа на снагу данОм пОтписивања Од стране Наручи0ца и ИспОручи0ца.
Члан 22.
За све шт0 Овим угОвОрОм није предвиђен0 примењиваће се Одредбе ЗакОна 0
Облигаци0ним ОднОсима.

Члан 23.
Овај угОвОр је сачињен у шест (6) истОветних примерака Од кОјих свака страна
задржава п0 три (3) примерка.
За ИСПОРУЧИОЦА

За НАРУЧИОЦА

Др Владица ТинтОр

Напомене:
Модел уговора понуђач ћe попунити и потписати, чиме потврђује да је сагласан са
садржином модела уговора.
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви
подизвођачи.
У случају подношеrиа заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел
уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одредиједног
понуђача из групе који ћe попунити, потписати модел уговора.
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем.
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