ЈНМВ 2.2.24Н/2017

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
''ТОПЛИФИКАЦИЈА''
Пожаревац,
Трг Радомира Вујовића бр.2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ БР. 2.2.24 Н/2017

Пожаревац,
Маj 2017. године

Јавно предузеће ''Топлификација''
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности наруџбеницом бр.2.2.24Н/2017
„Услуга именовања тела за разврставање, преглед и испитивање опреме под притиском“
Страна 1 од 13

ЈНМВ 2.2.24Н/2017
На основу члана 39.,52. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»,
број 124/12,68/2015) (у даљем тексту закон), подзаконских аката, Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова. («Службени гласник РС», број 68/2015 (у даљем
тексту: правилник),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности наруџбеницом
(бр.2765/2 од 09. Маja 2017.године), припремљена је следећа:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За предметну јавну набавку мале вредности Услуга наруџбеницом,
2.2.24 Н/2017 „УСЛУГЕ ИМЕНОВАЊА ТЕЛА ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ,
ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ“
ОРН-71632200- Услуге неинванзивног испитивања

Конкурсна документација садржи:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Насловна страна конкурсне документације,
Садржај конкурсне документације,
Позив за достављање докумeнтације,
Општа документација,
Техничка спецификација,
Образац бр.1
Понуда понуђача,
Образац бр.2
Модел уговора,
Образац бр.3

страна 1
страна 2
страна 3
страна 4
страна 5-8
страна 9
страна 10-13

Закључно са редним бројем 7 укупно, 13 страна конкурсне документације.
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ЈНМВ 2.2.24Н/2017
Брoj: 2765/3
Датум: 12.05.2017. године
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ 2.2.24 Н/2017
Назив наручиоца:

Интернет страница наручиоца:

Јавно предузеће - локална самоуправа
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»
Трг Радомира Вујовића бр.2
Пожаревац, 12000
Tелефон: 012 542-785,
Факс: 012 542-543,
Е-mail:jpt@toplifikacija.rs.
www.toplifikacija.rs

НАБАВКА УСЛУГА:
„Услуга именовања тела за разврставање, преглед и испитивање опреме под
притиском“
1.

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне
документације у просторијама ЈП Топлификација, радним данима од 10:00 до 14:00
сати, до дана и сата истека рока за подношење понуда, са портала јавних набавки
као и на интернет адреси наручиоца www.toplifikacija.rs., могу се преузети
електронским путем.
2.
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за достављање понуда
конкурсном документацијом, као и пратећих обавезних докумената на обрасцима
који су дати у прилогу овог позива.
3. Критеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена.
4. Понуде доставити путем поште или непосредно (лично), на адресу:
ЈП “Топлификација”
Трг Радомира Вујовића бр.2,
Пожаревац.
До 23.05.2017. године до 10 сати по локалном времену
''НЕ ОТВАРАЈ''- “ „Услуга именовања тела за разврставање, преглед и
испитивање опреме под притиском“

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

На полеђини коверте обавезно мора бити наведено: назив, адреса, број телефона
и број факса понуђача.
Отварање, увид у приспеле понуде ће се обавити овлашћених лица комисијски.
Рок важности понуде је најмање 30 календарских дана од дана отварања понуда.
Оквирно у року од три (3) дана од дана отварања понуде, извршиће се избор
најприхватљивије понуде и упутити позив којом се обавештава понуђач о
извршеном избору, обавештење је уједно и позив за закључење уговора.
Најповољнијом понудом ће се сматрати понуда која под једнаким осталим
условима наведеним у конкурсној документацији даје најнижу цену.
Оквирни датум закључења уговора је 26.05.2017. године.
Цене су јединичне, наручилац услуга упућиваће захтев сукцесивно према својим
реалним потребама у континуитeту и трајању важности уговора од највише 12
месеци од потписивања (заводног печата ЈП Топлификација).
Процењена вредност јавне набавке је 490.000,00 динара без обрачунатог ПДВ.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈП ''ТОПЛИФИКАЦИЈА''
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ЈНМВ 2.2.24Н/2017
1. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:
Јавно предузеће - локална самоуправа,
«ТОПЛИФИКАЦИЈА», Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац,12000 ,
Tелефон: 012 542-785, Факс: 012 542-543, Е-mail:jpt@toplifikacija.rs.
Интернет страница наручиоца: www.toplifikacija.rs
1.2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:
Податак у позицији у програму пословања за 2017. годину-бр. 400/2,усвојена
28.11.2016,.Планирана Финанасиска средства за набавку добара, радова, услуга за
обављање делатности,Текуће одржавање- Трошкови непроизводних услуга, Услуга
именовања тела за разврставање, преглед и испитивање опреме под притиском, на
конту 026.
Позиција у плану Јавних набавки за 2017. годину, усвојена 28.11.2017, Позиција
2.2.24/2017, Надзорни одбор је верификовао одлуку бр.9117-2 од 09.12.2016 а
Скупштина града Пожаревца усвојила 01-06-239/7Г од 24.12.2016, Услуга именовања
тела за разврставање, преглед и испитивање опреме под притиском, на конту 026,
-Планирана средства 490.000,00 динара.
1.3. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка број ЈНМВ 2.2.24Н/2017 спроводи се у поступку јавне набавке
мале вредности - наруџбеницом.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
2.2.24 Н/2017 УСЛУГЕ ИМЕНОВАЊА ТЕЛА ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ,
ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ
ОРН-71632200- Услуге неинванзивног испитивања
1.4. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА:
Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном
документацијом.
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне
документације на интернет адреси наручиоца: www.toplifikacija.rs , до дана и сата истека
рока за подношење понуда.
Заинтересовано лице може, у писаном облику, доставом захтева на адресу
наручиоца, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније три (3) дана пре истека рока за подношење понуде.
1.5. ПОНУДА КОЈУ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ТРЕБА ДА САДРЖИ:
- Попуњен образац понуде са потписом одговорног лица и печатом.
- Попуњен предмер са јединичним ценама и укупном ценом.
- Фотокопију регистрације Понуђача у Апр-у.
- Модел уговора, потписан и оверен печатом
- Остала тражена документа.
Особе за контакт:

Наташа Ликар, дипл.ецц, службеник за јавн.набавке
E-mail: natasa@toplifikacija.rs,
Телефон; 012 542 785 локал: 309
fax: 012 542 543.
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ЈНМВ 2.2.24Н/2017
Образац бр.1
2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ УСЛУГА
Квалитет у пружању услуга треба да је такав да задовољава;




Позитивне прописе Републике Србије.
Законе, стандарде, техничке нормативе и норме квалитета.
Захтеве наведене у понуди спецификацији.

2.1. Предмет и подручје техничке спецификације
Предмет техничке спецификације је реализација разврставања опреме под притиском а
односи се на опрему уграђену у новим топлопредајним станицама ЈП „Топлификација“
Пожаревац (ТПС):
РБ

1.
2.

Шифра
у Назив топлопредајне станице
пословном
(ТПС)
систему
ТПС МЗ „Радна мала“
4102
ТПС Алексе Дундића
4162

3.

4435

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14

4436
4437
4438
4439
4440
4175

ТПС Стевана Мокрањца 1
- МЗ „Сопот 2“
ТПС Цана Бабовић 1
ТПС Моравска 56
ТПС Немање Томића 18
ТПС Милоша Обилића 36А
ТПС Чеде Васовића 4
ТПС Бојане Првуловић 54
ТПС Индустријско сокаче
ТПС Сувоборска 22
ТПС Бојане Првуловић17 - 2
ТПС Моше Пијаде 10
ТПС Влајка Павловића 48

Техничка ознака

ТПС 3/59
ТПС 10/85, 11/85 и 14/85
ТПС 15/41 и 16/41
ТПС 3/76
ТПС 02/65
ТПС 9/60,11/60
ТПС 1/60, 2/60, 4/60 и 10/60
ТПС Ђура Јакшић 2
ТПС 10/59 и 11/59

ТПС ББ банка 2
ТПС 5/65 и 10 /6

При изради ове техничке спецификације прозвани су следећи правилници:
 Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе (Сл.Гласник
РС 87/2011 и 75/2013),
 Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање
усаглашености опреме под притиском (Сл.Гласник РС 87/2011).
2.1.1. Захтеви
Овом техничком спецификацијом ЈП ”Топлификација” захтеваја следеће услуге:
a. разврставања опреме под притиском по нивоу опасности,
Након разврставања, опреме под притиском која је сврстана у опрему ниског нивоа
опасности се даље стара ЈП“Топлификација“- сагласно чл.5 Правилника о прегледима
опреме под притиском током века употребе.
2.1.2. Врста и обим посла:
Обавеза ЈП ”Топлификације” је да Именованом телу за преглед и разврставање, у
даљем тексту Понуђачу, достави захтев минимално 48 h пре планираног термина за
реализацију разврставања са одговарајућом документацијом и да припреми предметну
опрему под притиском. По позиву ЈП”Tоплификација“ Понуђач доставља програм
контролисања, којим су дефинисане планиране активности које Понуђач реализује за
конкретну опрему под притиском. Програм контролисања Понуђач доставља 48 h након
подношења захтева за преглед и минимално 24h пре планиране реализације одређене
врсте прегледа.
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ЈНМВ 2.2.24Н/2017
2.1.3. Разврставање опреме под притиском
Разврставање опреме ће реализовати Понуђач у складу са чл.4 Правилника о
прегледима опреме под притиском током века употребе. Након завршетка
разврставања Понуђач издаје евиденциони лист и податке о опреми уноси у базу
података Министарства рударства и енергетике. При реализацији послова
разврставања Понуђач је дужан да изађе на лице места пре него формира евиденциони
лист. Основа за реализацију разврставања по нивоу опасности може бити плочица
предметне опреме под притиском која се налази причвршћена на опреми и/или
одговарајућа техничко-конструкциона документација за опрему под притиском која је
предмет разврставања.
Разврставање опреме под притиском се на захтев ЈП „Топлификација“ може вршити и
током изградње топлопредајне станице. У случају да Извођач радова не поседује
одговарајућу документацију на начин како је то дефинисано Правилником о техничким
захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском,
Понуђач ће обавестити ЈП ”Топлификација” које ће наложити Извођачу радова да, о
свом трошку, спроведе одговарајући поступак ради исправљања неусаглашености.

2.1.4. Спецификација услуга Именованог тела
Јед.,
мере
РАЗВРСТАВАЊЕ
Јединична цена за разврставање

Оквирне
количине

Јединична Укупно
цена (без без
ПДВ-а)
(ПДВ-а)

Комплет 14 ТПС

УКУПНО (РСД)

Датума:_____________ 2017. године

М.П

Потпис овлашћеног лица понуђача

_______________________________
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3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ

1.
2.
3.
4.
5.

a.
б.
в.
ђ.

е.

ж.

з.

и.
ј.

к.

Попуњен образац понуде са потписом одговорног лица и печатом.
Попуњен предмер са јединичним ценама и укупном ценом.
Фотокопију регистрације Понуђача у Апр-у.
Модел уговора, потписан и оверен печатом
Понуђач мора да поседује следећа важећа Решења и
Сертификате и то:
сертификат према СРПС ИСО 9001/ИСО 9001 у чијем подручју примене се
налази контролисање.
решење о именовању Именованог тела за разврставање опреме под притиском
по нивоу опасности издато од Министарство енергетике, развоја и заштите
животне средине/ Министарства рударства и енергетике.
решење о именовању Именованог тела за оцењивање усаглашености опреме
под притиском издато од Министарство енергетике, развоја и заштите животне
средине/ Министарства рударства и енергетике.
сертификат о акредитацији који је издат од Акредитационог тела Србија
контролног тела тип А или сертификационог тела за производе и обим
акредитације тих тела којим су минимално прозвани модули А1, Б, Б1, Ц1, Ф и Г
наведени Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и
оцењивање усаглашености опреме под притиском (Сл.Гласник РС 87/2011).
решење о именовању Именованог тела за оцењивање усаглашености/
Именованог тела за нерастављиве спојеве у вези одобравања поступака израде
нерастављивих спојеве према тачки 3.1.2 прилога 1 Правилника о техничким
захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под
притиском, издато од Министарство енергетике, развоја и заштите животне
средине/ Министарства рударства и енергетике.
сертификат о акредитацији који је издат од Акредитационог тела
Србија контролног тела тип А или сертификационог тела за производе и
обим акредитације тих тела у чијем обиму се налази одобравање поступака
израде нерастављивих спојева према тачки 3.1.2 прилога 1 Правилника о
техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености
опреме под притиском (Сл.Гласник РС 87/2011).
решење о именовању Именованог тела за оцењивање усаглашености/
Именованог тела за нерастављиве спојеве у вези одобравања особља које
израђује нерастављиве спојеве према тачки 3.1.2 прилога 1 Правилника о
техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености
опреме под притиском, издато од Министарство енергетике, развоја и заштите
животне средине/ Министарства рударства и енергетике.
сертификат о акредитацији који је издат од Акредитационог тела Србија
сертификационог тела за особље и обим акредитације тих тела у чијем обиму се
минимално налази хармонизовани стандард СРПС ЕН 287-1:2012.
решење о именовању Именованог тела за нерастављиве спојеве у вези
одобравања особља које испитије нерастављиве спојеве сагласно тачки 3.1.3
прилога 1 Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и
оцењивање усаглашености опреме под притиском, издато од Министарство
енергетике, развоја и заштите животне средине/ Министарства рударства и
енергетике.
сертификат о акредитацији који је издат од Акредитационог тела Србија
сертификационог тела за особље и обим акредитације тих тела у чијем обиму се
минимално налази СРПС ЕН ИСО 9712:2013 или СРПС ЦЕН/ТР 15589:2012.
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6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (члан 75. став 2. Закона)
Наведен доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из дела 1.1 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на
интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.
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Образац бр.2
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-НАРУЏБЕНИЦОМ 2.2.24
Н/2017
За предметну јавну набавку мале вредности услуга наруџбеницом,
бр. 2.2.24Н/2017 УСЛУГЕ ИМЕНОВАЊА ТЕЛА ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ,
ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ

Назив понуђача:
Седиште:
Улица и број:
ПИБ:
Матични број:
Текући рачун/назив банке:
Особа за контакт:
Телефон;
E-mail:
Факс
Општи подаци о подизвођачу:
Пословно име или скраћени
назив
Адреса седишта
1. Да квалитетно извршимо услуге у складу са наведеним условима из
конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
а) самостално
б) заједничка понуда
в) са подизвођачем
Заводни број Понуде______________
Спецификација услуга Именованог тела
Оквирне
Јед.мере количине

Јединична Укупно
цена (без без
ПДВ-а)
(ПДВ-а)

1. РАЗВРСТАВАЊЕ
Јединична цена за разврставање

Комплет

14 ТПС

УКУПНО (РСД)
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Важност понуде износи 45 дана од дана отварања понуда
За извршење набавке ангажујемо_______(__________) подизвођача
словима
(уписати број подизвођача) који ће извршити _________% набавке.
Рок извршења услуга:Према Програму контролисања који понуђач доставља 48
часова
након подношења захтева за преглед, а минимално 24 часа пре планиране реализације
одређене врсте прегледа.
Рок и начин плаћања: Рок плаћања 15 дана од дана пријема исправне фактуре а на
основу издавања ревизионог листа. Плаћање севрши уплатом на рачун Понуђача. Понуда
понуђача који буду захтевао уплату аванса, биће одбијена као неприхватљива
Рок за почетак извршења услуга: По пријему захтева и одговарајуће

Датум: ______ 2017. гогине

МП

Потпис овлашћеног лица
___________________________
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Бр. 2765/ од __.__.2017. године

Образац бр.3

МОДЕЛ УГОВОРА
2.2.24Н/2017 НАРУЏБЕНИЦА

Овај Уговор закључен је између:
Наручиоца ЈП „Топлификација“ Пожаревац
са седиштем у Пожаревцу, улица Трг Радомира Вујовића 2,
кога заступа директор Дејан Дачић,
ПИБ: 101971396: Матични број: 07351682
(у даљем тексту: Наручилац)
и
..................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
кога заступа...................................................................
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Телефон:............................Телефакс:
(у даљем тексту: Извршилац).
Стране у Уговору сагласно констатују:
- извршилац је изабран према понуди бр__________од _______, по захтеву
наручиоца од 12.05.2017. године за услугу „Услугу именованих тела за разврставање,
преглед и испитивање посуда под притиском“.
-понуда извршиоца одговара захтевима наручиоца из захтева за достављање
понуде.
Стране у Уговору споразумеле су се о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је је вршење услуга, у складу са условима из конкурсне документације
за ЈН број 2.2.24Н/2017– Услуге именованих тела за разврставање, преглед и
испитивање посуда под притиском, Понудом Извршиоца, одредбама овог Уговора и
стварним потребама Наручиоца.
Детаљна спецификација услуга, са јединичним ценама, дата је у прилогу овог Уговора и
чини његов саставни део.
ПОДИЗВОЂАЧ
Члан 2.
Извршилац наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____,
који ће делимично извршити предметну набавку, у
делу:___________________________________.
ВАЖЕЊЕ УГОВОРА
Члан 3.
Овај Уговор се закључује на период од 1( једне) године, а ступа на снагу даном
обостраног потписивања.
ВРЕДНОСТ
Члан 4.
Укупна вредност овог Уговора износи : ______________________ динара (словима:
_________________), без урачунатог ПДВ-а.
Јединичне цене услуга исказане су у Понуди Извршиоца без ПДВ-а.
У цену су урачунати сви трошкови које Извршилац има у реализацији предметне јавне
набавке, укључујући и утрошак материјала неопходног за извршење предметних услуга.
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ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области.
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења Уговора.
Обрачун и плаћање извршених услуга у сваком конкретном случају, ће се вршити за
сваку подстаницу посебно, и вршиће се на основу јединичних цена из техничке
спецификације.
Укупна вредност обрачунатих и исплаћених услуга не може прећи укупну вредност из
става 1. овог члана.
Члан 5.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Плаћање по овом уговору биће вршено сукцесивно, по извршеној услузи, на
основу уредних докумената за плаћање(рачун са прилозима – извештајима), у року до
15 дана оддана пријема документа са прилозима.
На појединачном документу за плаћање, поред података које уобичајено садрже,
потребно је навести и текст Основ плаћања је уговор број: _________од дана________.
Године и пословну шифру и назив топлопредајне станице.
Члан 6.
Извршилац је дужан да рачуне за извршене услуге достави Наручиоцу на адресу:
ЈП „Топлификација“, Пожаревац, ул.Тгр Радомира Вујовића 2.
РОК ИЗВРШЕЊАУСЛУГА
Члан 7.
Рок за почетак изршења је по пријему захтева и одговарајуће документације од стране
Наручиоца.
Рок за извршење услуга је Према Програму контролисања који понуђач доставља 48
часова након подношења захтева за преглед, а минимално 24 часа пре планиране
реализације одређене врсте прегледа.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 8.
Извршилац се обавезује да уговорене услуге изврши у свему према техничкој
документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета
који важе за уговорену врсту услуга.
Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга на основу
обострано потписаног уговора.
Примопредајауслугаизвршићесенаместуизвршења истих, и то на основу записника о
примопредаји, које потписују овлашћена лица испред обе уговорне стране, а
којипредстављајуобавезанприлогузфактуреИзвршиоца.
Приликом примопредаје надзорни орган, ангажован од стране Наручиоца, је дужан да
изврши преглед извршених услуга на уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе
о видљивим недостацима одмах саопшти Извршиоцу.
Извршилац се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама надзорног
органа и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди надзорни орган.
Ако се након примопредаје услуга покаже неки недостатак који се није могао открити
уобичајеним прегледом Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем
обавести Извршиоца без одлагања.
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УГОВОРНА КАЗНА
Члан 9.
Уколико Извршилац, у складу са обострано потписаним уговором, не изврши услуге у
уговореном року обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од
0,2% укупне цене уговорених услуга, с тим да укупан износ уговорне казне не може
прећи 5% укупне цене уговорених услуга.
Уколико Извршилац не изврши у целости, односно уколико услугу извши само
делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене
уговорених услуга.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева
накнаду штете.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-УГОВОР
Члан 10.
Извршилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог Уговора, преда
Наручиоцу 2(две) бланко сопствене менице, као обезбеђење за добро извршење посла,
које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за
потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности Уговора, без
ПДВ-а.
Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму.
Рок важења менице је 13(тринаест) месеци од обостраног потписивања овог Уговора.
Наручилацћеуновчитидатеменицеуколико Извршилацнебудеизвршаваосвојеобавезе у
роковима и наначинпредвиђенУговором,
ВИША СИЛА
Члан 11.
Уколико после закључења овог Уговора наступе околности више силе, који доведу до
ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Уговором, рокови
извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који
су се догодили без воље и утицаја страна у Уговору и који нису могли бити спречени од
стране погођене вишом силом.
Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат,
нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и
извоза) и слично.
Страна у Уговору погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона који
регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
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Члан 13.
Све спорове који проистекну у реализацији овог Уговора стране у овом Уговору ће
решавати споразумно.
У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Београду.
Члан 14.
Овај Уговор важи 12(дванаест) месеци од дана обостраног потписивања.
Члан 15.
Овај Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 4
(четири), а Извршиоцу 2 (два) примерка Уговора.

ИЗВРШИЛАЦ

_____________________

НАРУЧИЛАЦ

______________________
Директор
Дејан Дачић, дипл. правник

Напомена: Достављени модел Уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни
модела Уговора овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе
модела Уговора.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел
уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
оверити печатом модел уговора.
.

Јавно предузеће ''Топлификација''
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности наруџбеницом бр.2.2.24Н/2017
„Услуга именовања тела за разврставање, преглед и испитивање опреме под притиском“
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