ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и
68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-135/17-IV сачинила је:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕРЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНЕ УЛИЦЕ ОД УЛИЦЕ 27.ОКТОБАР ДО
ЗМАЈ ЈОВИНЕ УЛИЦЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
Наручилац

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

Адреса

Главна 107, Рума

Телефон број

022/479-070

Интернет страница

www.ruma.rs

Набавка број

404-135/17-IV

Позив број

404-135-6/17-IV

Конкурсна документација број

404-135-7/17-IV

Датум oбјаве Позива и Конкурсне
документације
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ:
portal.ujn.gov.rs
ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА:
www.ruma.rs
Службени гласник РС

13.11.2017.г

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ

404-135-11/17-IV

ДАТУМ

04.12.2017.г

Врши се измена следећих делова:
Прилог 5- Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује
испуњеност тих услова, страна 12/59 брши се измена у делу пословни капацитет на следећи
начин:
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БРИШЕ СЕ

ГЛАСИ

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
2.1. Да је у периоду 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. и 2017.г. израдио
следеће пројекте:
- Минимум два пројекта партерног уређења
- Минимум два пројекта јавног осветљења
- Минимум три пројекта саобраћајних површина
- Минимун три пројекта хидротехничких инсталација
- Минимум два пројекта оптичке телекомуникационе мреже за
комплетно градско насеље и/или затворену урбану целину у оквиру
насеља (централна градска зона или слично).
2.1. Да је у претходних пет обрачунских година (2013, 2014, 2015, 2016. и
2017.г.) израдио следеће пројекте:
- Минимум два пројекта партерног уређења
- Минимум два пројекта јавног осветљења
- Минимум три пројекта саобраћајних површина
- Минимун три пројекта хидротехничких инсталација
- Минимум два пројекта оптичке телекомуникационе мреже за
комплетно градско насеље и/или затворену урбану целину у оквиру
насеља (централна градска зона или слично).

Прилог 7- Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама, страна 23/59, врши се измена у делу пословни капацитет на следећи начин:
БРИШЕ СЕ

ГЛАСИ

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
2.1. Да је у периоду 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. и 2017.г. израдио
следеће пројекте:
- Минимум два пројекта партерног уређења
- Минимум два пројекта јавног осветљења
- Минимум три пројекта саобраћајних површина
- Минимун три пројекта хидротехничких инсталација
- Минимум два пројекта оптичке телекомуникационе мреже за
комплетно градско насеље и/или затворену урбану целину у оквиру
насеља (централна градска зона или слично).
2.1. Да је у претходних пет обрачунских година (2013, 2014, 2015, 2016. и
2017.г.) израдио следеће пројекте:
- Минимум два пројекта партерног уређења
- Минимум два пројекта јавног осветљења
- Минимум три пројекта саобраћајних површина
- Минимун три пројекта хидротехничких инсталација
- Минимум два пројекта оптичке телекомуникационе мреже за
комплетно градско насеље и/или затворену урбану целину у оквиру
насеља (централна градска зона или слично).
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Прилог 16-Модел уговора о јавној набавци врши се допуна члана 5-Плаћање тако што се
додаје став 2. и гласи: Обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена
у тој буџетској години.
Прилог 16-Модел уговора о јавној набавци врши се измена члана 6.- Рок извршења на
следећи начин:
БРИШЕ СЕ: Извршење уговорених услуга биће изведено у складу са чланом 2. овог Уговора
у року од 15 календарских дана од дана закључења предметног Уговора.
ГЛАСИ: Извршење уговорених услуга биће изведено у складу са чланом 2. овог Уговора у
року од 45 календарских дана од дана закључења предметног Уговора.
Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.
Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним изменама и допунама
конкурсне документације.

У прилогу достављамо :
Прилог 7- Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама
у делу пословни капацитет
Прилог 16-Модел уговора о јавној набавци
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Обавезни и додатни услови за учешће понуђача из чл.75. и 76. Закона и
Ред. ове конкурсне документације
Доказивање испуњености услова у складу са чл. 77. Зaкона (назив
бр.
документа) и ове конкурсне документације
Услов:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
Докази1:
1.
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
другог одговарајућег регистра
Доставља и подизвођач уколико понуђач делимично извршење набавке
поверава подизвођачу, и члан групе понуђача уколико понуду подноси
група понуђача.
Услов:
Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре.
Докази2:
За правна лица,
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
2.
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника
дужан је да достави доказ за сваког од њих Доставља и подизвођач
уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу,
члан групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача.
1

Прилог 7
76. ЗАКОНА О
Испуњеност
услова
(ставити x)

да

не

да

не

да

не

да

не

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе
доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона о јавним набавкама, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре. Довољно је да доставе Решење о упису у Регистар понуђача.
2
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе
доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона о јавним набавкама, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре. Довољно је да доставе Решење о упису у Регистар понуђача.
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Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
да
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Услов:
Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији.
Доказ3:
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је да
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач да
налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3.

Услов:
Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Доказ:
Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац 12). Изјава мора да буде
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. да
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Додатни услови:

4.

не

не
не

не

Финансијски капацитет:
1.1. Да је у 2014, 2015. и 2016. години остварио укупан пословни приход
у минималном износу од 10.000.000,00 динара.

5.

1.2. Да понуђач годину дана почев од месеца који предходи месецу у
коме је објављен Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки
није био у блокади ни један дан.
Доказ:
3

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе
доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона о јавним набавкама, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре. Довољно је да доставе Решење о упису у Регистар понуђача.
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1.1. Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје
Агенција за привредне регистре.
да
1.2. Потврда о ликвидности издата од НБС-а, Одељења за принудну
наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у
Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића 16а, с тим да понуђач није у обавези
да доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет да
страници Народне банке Србије..

не

не

Пословни капацитет:
2.1. Да је у претходних пет обрачунских година (2013, 2014, 2015, 2016. и
2017.г.) израдио следеће пројекте:
-

Минимум два пројекта партерног уређења
Минимум два пројекта јавног осветљења
Минимум три пројекта саобраћајних површина
Минимун три пројекта хидротехничких инсталација
Минимум два пројекта оптичке телекомуникационе мреже за
комплетно градско насеље и/или затворену урбану целину у
оквиру насеља (централна градска зона или слично).

2.2. Важећа дозвола надлежног органа за вршење геомеханичких услугаСертификат о акредитацији издат од АТС-а са обимом акредитације.
Акредитована лабораторија мора имати следеће акредитоване опите у
свом обиму:
- Одређивање влажности узорака тла
- Одређивање гранулометријског састава
- Одређивање конзистенције тла – Атербергове границе
- Одређивање односа влажности и суве запреминске масе тла
- Лабораторијско одређивање калифорнијског индекса носивости
- Узимање узорака тла
- Одређивање запреминске масе узорака из застора и носећих
слојева
- Узимање узорака асфалтних мешавина за коловозе и масе за
заливање саставакa
- Мерење дефлексија флексибилних коловоза
Доказ:
2.1. Референтна листа (Образац број 13), Потврда о добро извршеним
услугама (Образац број 14) . Потврде наручилаца се могу односити на
Главне проекте, Пројекте за грађевинску дозволу и Пројекте за извођење. да

не

2.2. 3Сертификат о Акредитацији издатод од АТС (Акредитационог тела
Србије) са обимом акредитације у којем су маркирани тражени опити.
да

не
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Технички капацитет:
3.1. да поседује у власништу:
• најмање једну тоталну станицу са уверењем о еталонирању;
3.2 Софтвер
Софтвер Platea (за пројектовање саобраћајница) или софтвер сличних
карактеристика
Доказ:
3.1.Уговор о куповини или рачун, уговор о изнајмљивању/коришћењу са
доказом да је најмодавац власник опреме.
да
3.2. Изјава на меморандуму понуђача о коришћењу Потврда о
поседовању или рачун о купљеном софтверу и
Кадровски капацитет:
Понуђач, има запослене на неодређено или одређено време или сходно
члану 197, члану 199. и члану 202. Закона о раду, следећих
квалификација и стручности:
-минимум 2 (два) одговорна пројектанта саобраћајница са важећом
лиценцом 315 или 312 који морају имати најмање по једну референцу из
пројектовања саобраћајница
-минимум 1 (један) одговорни пројектант хидротехничких објеката и
инсталација водовода и канализације са важећом лиценцом 313 или 314
који мора имати најмање две референце из пројектовања
хидротехничких инсталација
-минимум 1 (један) одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне
сигнализације са важећом лиценцом 370
минимум
1
(један)
одговорни
пројектант
објеката
грађевинскегеотехнике са важећом лиценцом 316.
-минимум 1 (један) одговорни пројектант електроенергетских
инсталација ниског и средњег напона са важећом лиценцом 350 који
мора имати најмање две референце из пројектовања јавног осветљења
-минимум 2 (два) одговорна пројектанта грађевинских конструкција
објеката високоградње, нискоградње и хидроградње са важећом
лиценцом 310 или 311
-минимум 1 (један) одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и
система са важећом лиценцом 353
- минимум 1 (један) одговорни пројектант управљања ел.погонимааутоматика мерења и регулација са важећом лиценцом 352
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-минимум 1 (један) координатор за безбедност и здравље на раду у току
израде пројектне документације
Доказ:

да

не

да
За све пројектанте:
- копија лиценце
- потврда о важности лиценце издата од Инжењерске коморе Србије, копија М образаца или уговора за лица ван радног односа.
да

не

За одговорне пројектанте за које су тражене референце:
- референца потврђена од стране Наручиоца о учешћу у конкретном
да
пројекту.

не

не

За координатора:
-Уверење о положеном стручном испиту за обављање координатора за
израду пројекта
Oстали обавезни елементи конкурсне документације које понуђач доставља уз понуду
Врсте , техничке карактеристике, квалитет, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења
6.
Доказ:
да
не
- печатом оверени и потписани Прилог 3
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Образац понуде
Доказ:
-попуњени, печатом оверени и потписани Прилог 8

да

не

Образац структуре цене
да
Доказ:
-попуњен, потписан,печатом оверен Прилог 9
Образац трошкова припреме понуде
да
Доказ:
-попуњен, потписан,печатом оверен Прилог 10
Образац изјаве о независној понуди
да
Доказ:
-попуњен, потписан,печатом оверен Прилог 11
Потврда о обиласку локације
Доказ:
да
-попуњен, потписан,печатом оверен Прилог 15
Модел уговора
Доказ:
Модел уговора понуђач је дужан да попуни, потпише, овери печатом и да
достави - чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора –
Прилог 16
Средства финансијског обезбеђења - меница за озбиљност понуде
да

не

Место и датум

не
не

не

не

не

Овлашћено лице Понуђача
М.П. ______________________

__________________
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Прилог 16

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕРЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНЕ УЛИЦЕ ОД УЛИЦЕ 27.ОКТОБАР ДО
ЗМАЈ ЈОВИНЕ УЛИЦЕ

БРОЈ НАБАВКЕ 404-135/17-IV

Рума, ________2017.година
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УГОВОРНЕ СТРАНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА, ул. Главна бр. 107 Рума, матични број
08026106, шифра делатности 8411, ПИБ 101913980 коју заступа Начелник, Душан
Љубишић (у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ)
и
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________(наз
ив предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна,
име лица које заступа фирму,) као најповољнији понуђач (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ)
Понуђачи из групе понуђача:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________(назив
предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна,
назив пословне банке, име овлашћеног лица свих понуђача из групе понуђача)
Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са
__________________%
учешћа
се
поверава
извршење
___________________________________________________________________________.
Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са
_________________%
учешћа
се
поверава
извршење
____________________________________________________________________________.
Закључиле су дана _________________2017. године.

УГОВОР
Уговорне стране:
-да је Наручилац дана 01.11.2017. године, под бројем 404-135-4/17-IV донео Одлуку о
покретању отвореног поступка јавне набавке.
-да је Наручилац 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 број
404-135/17-IV - УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕРЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНЕ УЛИЦЕ ОД УЛИЦЕ 27.ОКТОБАР ДО ЗМАЈ ЈОВИНЕ
УЛИЦЕ
- да је Извршилац услуге на основу позива за достављање Понуда дана_____ 2017.године
доставио Понуду заведену под бројем (наш бр.)______ , која се налази у прилогу Уговора и
чини његов саставни део.
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- да Понуда Извршиоца у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама,
захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама.
- да је Наручилац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели
уговора бр. ______, од ______, којом је изабрао Понуду Извршиоца као најповољнију Понуду.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Предмет овог Уговора је услуга израде пројектно – техничке документације реконструкција
Главне улице од Улице 27.октобра до Змај Јовине улице. Извршилац услуге је дужан да
услуге изврши у свема према својој понуди број ______ од _____2017.године.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГА
Члан 2.
Извршилац услуге је обавезан да :
а) поступа у складу са Законом о планирању и изградњи и другим прописима, који регулише
предмет овог уговора и у свему према пројектном задатку, који је саставни део конкурсне
документације и овог уговора и пројектну документацију изради у свему према правилима
струке
б)провери исправност техничких решења коришћених током израде пројектне документације
и њихову усклађеност са прописима и правилима струке;
в)у свему поступи по налозима Наручиоца, као и налозима надлежних органа и организација;
г) прибави потребне податке неопходне за израду пројектне документације;
д) у случају потребних разјашњења појединих техничких решења обрати се писмено
Наручиоцу;
ђ) да испоручи Наручиоцу у уговореном року пројекте у броју, облику и на начин предвиђен
конкурсном документацијом, пројектним задатком и понудом Извршиоца услуге.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 3
Наручилац је у обавези да:
а) да сарађује са извршиоцем услуге и на захтев Извршиоца услуге у примереном року пружи
у писменој форми објашњење у вези пројектног задатка;
б) врши преглед урађене пројектне документације и по потреби доставља примедбе
Извршицу
услуге у писменом облику
б) плати Извршиоцу услуге за извршену услугу на начин предвиђен уговором.
ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ

Члан 4
Вредност набавке из члана 1. овог Уговора износи ___________________ динара без
обрачунатог ПДВ-а, вредност ПДВ-а _________________, односно ____________________
динара са обрачунатим ПДВ-ом.
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ПЛАЋАЊЕ
Члан 5

Извршилац услуге је сагласан да ће се плаћање од стране Наручиоца извршити у року од 45
дана од дана извршене услуге и испостављања и овере ситуације од стране Наручиоца.
Обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у наредној буџетској години биће
реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој
буџетској години.
РОК ИЗВРШЕЊА
Члан 6
Извршење уговорених услуга биће изведено у складу са чланом 2. овог Уговора у року од 45
календарских дана од дана закључења предметног Уговора
ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Члан 7

Пројектна документација мора да буде изведена у свему у складу са важећим законским
прописима, стандардима и нормативима који регулишу предмет уговора.
ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАИЈЕ
Члан 8
Наручилац је обавезан да прегледа израђену пројектну документацију, да о евентуалним
недостацима без одлагања обавести Извршиоца услуге и остави му примерен рок за
отклањање недостатака.
Извршилац услуге је дужан да поступи по примедбама Наручиоца и отклони недостатке у
пројектној документацији
КВАЛИТЕТ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.
Члан 9
Пројектна документација мора бити израђеа на начин одређен овим уговором у складу са
прописима и правилима струке.
Извршилац услуге је одговоран за техничка решења која се предвиђају у техничкој
документацији
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 10
-Гаранција за извршење уговорене обавезе
Извршилац услуге се обавезује да у року од 3 радна дана од дана закључења уговора, преда
наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије или копију захтева за регистрацију меница, овереног од
пословне банке понуђача. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
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овлашћење – писмо, са наведеним серијским бројем сопствене менице, да је безусловна,
наплатива на први позив и без протеста са назначеним износом од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за
коначно извршење. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа
који је издат и оверен када је и меница регистрована од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност бланко сопствене менице за добро извршење посла мора
да се продужи. Наручилац ће уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у
случају да извршилац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором. Поднето менично овлашћење – писмо не може да садржи додатне услове
за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11
Уколико се након закључења уговора повећа обим предмета јавне набавке Наручилац може
повећати уговорену вредност до 5% уговорене вредности из овог уговора без спровођења
поступка јавне набавке, при чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од
вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама, на основу измене овог уговора у
складу са чланом 115. ЗЈН.
Члан 12

Уколико у току извођења дође до додатних услуга , Наручилац задржава право да уступи
извршење тих услуга у преговарачком поступку без објављивања јавног позива, понуђачу
коме је додељен уговор, у складу са одредбама члана 36 став 1. тачка 5. Закона о јавним
набавкама..
Члан 13

Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима:
- Ако Извршилац знатно касни са извршењем услуга и не предузима одговарајуће мере за
скраћење и елиминацију кашњења односно не поступа или касни са извршењем налога
Наручиоца у складу са овим уговором
- Ако се Извршилац услуга не придржава правила струке у погледу квалитета извршених
услуга.
- ако не извршава друге обавезе преузете овим уговором.
Члан 14

Уговор се може раскинути и у другим случајевима, који су предвиђени Законом о
облигационим односима и овим уговором.
Члан 15

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим
Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 16
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Измене и допуне овог Уговора, Наручилац и Извршилац услуга , могу вршити искључиво
анексом у писаној форми.
Члан 17

Све евентуалне спорове, настале из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да решавају
споразумно, а уколико то није могуће уговарају надлежност Привредног суда у Сремској
Митровици.
Члан 18
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 2
(два) примерка за своје потребе.

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:
Прилог бр. 1 - Понуда (наш бр.) _____ од ________2017. године
Прилог бр. 2 - Спецификација услуга
Прилог бр. 3 - Структура цене услуга
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ

ИЗВРШИЛАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
РУМА

____________________________
____________________________

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ

M.П. _________________________

M.П.___________________________

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.
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