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На основу Одлуке о прикупљању понуда за набавку услуга број 09-01/21
од 25.05.2021. године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за НАБАВКУ УСЛУГА
превоза камионима каменог материјала за потребе КЈП „Елан“ Косјерић

Набавка бр. 09/2021
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI

Назив поглавља
Општи подаци о набавци
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и опис радова, Предмер и предрачун
Услови за учешће у поступку набавке и упутство
како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора

Страна
3
3
4
8
12
17
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ..................................... КЈП „Елан“ Косјерић
Адреса: …........................................ Николе Тесле број 1, 31260 Косјерић
Интернет страница: www.elankosjeric.rs
2. Врста поступка набавке
Предметна набавка не подлеже Закону о јавним набавкама јер је процењена
вредност услуга испод прага до кога се Закон не примењује (члан 27. Закона о
јавним набавкама Сл.гласник РС број 91/2019).
3. Предмет набавке
Предмет набавке број 09/2021 је набавка услуга превоза каменог материјала
камионима за потребе КЈП „Елан“ Косјерић у 2021. ој години.
4. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт:.................................. Милена Милетић
Е - mail адреса (или број факса): …......................elan@nst.co.rs, 031/781-058

II ВРСТА, КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ УСЛУГА
Ред.
бр.
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Назив услуге

јед.
мере

Планирана
количина у
2021. години

2

3

4

тона

250

тона

250

тона

250

тона

250

тона

250

тона

250

тона

250

Камионски превоз камене јаловине из
каменолома „Металфер“ до Брајковића
(Вашариште) , удаљеност 18км
Камионски превоз камене јаловине из
каменолома „Металфер“ до МЗ Вардa,
удаљеност 38км
Камионски превоз камене јаловине из
каменолома „Металфер“ до Годечева
(код Цркве), удаљеност 43км
Камионски превоз камене јаловине из
каменолома „Металфер“ до Маковишта
(центар), удаљеност 38км
Камионски превоз камене јаловине из
каменолома „Металфер“ до Годљева
(Задруга), удаљеност 25км
Камионски превоз камене јаловине из
каменолома „Металфер“ до Сече Реке
(центар), удаљеност 28км
Камионски превоз камене јаловине из
каменолома „Металфер“ до Скакаваца
(Лазовића река), удаљеност 18км
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
1.1. Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који
испуњава следеће услове:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Да он 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;
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији;
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет набавке;
5) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време подношења понуде;
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
1.2.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из тачке 1.1.

1.3.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни услове из тачке 1.1.

1.4.

Додатни услови за учешће у поступку:
1)Понуђач располаже довољним техничким капацитетом и то
Камион кипер минималне носивости 25 тона
2)Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом и то бар
са два возача који поседује возачку дозволу са положеном Ц
категоријом као и сертигфикат о стручној компетентности који је
издата од стране овлашћене агенције.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку
предметне набавке, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац
изјаве понуђача, дат је у поглављу III одељак 3.), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове
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за учешће у поступку набавке дефинисане овом конкурсном
документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан
да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у
поглављу III одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.
Као доказ техничких капацитета: Фотокопија саобраћајних дозвола за
камионе уколико је понуђач власник, а фотокопије саобраћајних дозвола
и копија уговора о закупу уколико понуђач није власник камиона. Уколико
су возила узета у закуп, уговор о закупу мора бити закључен на период
не краћи од 12 (дванаест) месеци од дана отварања понуда за предметну
набавку.
Доказ за кадровске капацитете: уговор о радном ангажовању, копију
саобраћајне дозволе и копију сертификата о стручној компетентности.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни
на интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка набавке, која
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно
током важења уговора о набавци и да је документује на прописани начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку набавке број 09/2021 - набавка услуга превоза каменог
материјала камионима за потребе КЈП „Елан“ Косјерић, испуњава све услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије;
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине;
5) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време подношења понуде;
6) Додатни услови за учешће у поступку:
1)Понуђач располаже довољним техничким капацитетом и то
Камион кипер минималне носивости 25 тона
2)Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом и то бар
са два возача који поседује возачку дозволу са положеном Ц
категоријом као и сертигфикат о стручној компетентности који је
издата од стране овлашћене агенције.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
Под пуном материјалном
подизвођача, дајем следећу

и

кривичном

одговорношћу,

као

заступник

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку набавке број 09/2021 - набавка услуга превоза каменог
материјала камионима за потребе КЈП „Елан“ Косјерић,
испуњава све услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике.
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине;
5) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време подношења понуде;
6) Додатни услови за учешће у поступку:
1)Понуђач располаже довољним техничким капацитетом и то
Камион кипер минималне носивости 25 тона
2)Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом и то бар
са два возача који поседује возачку дозволу са положеном Ц
категоријом као и сертигфикат о стручној компетентности који је
издата од стране овлашћене агенције.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: КЈП „Елан“, Николе Тесле број 1, 31260 Косјерић,
са назнаком: ,,Понуда за набавку услуга превоза - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
понедељка 07.06.2021. године до 1100 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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4. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
5. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о набавци.
6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење набавке, а који обавезно податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
7.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Наручилац ће уговорене доспеле обавезе уплатити према уредно
испостављеним фактурама у року од најкасније 45 дана од дана извршења
услуга и испостављеној фактури .
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
7.2. Захтев у погледу рока извршења услуга,
Извршилац ће услуге извршавати сукцесивно по потреби у току године на позив
наручиоца.
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Tо подразумева да понуђач у свако доба мора имати возило и возача које може
ставити Наручиоцу на располагање, односно најкасније у року од 24 часа од
позива Наручиоца.
7.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
9. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца Николе Тесле број 1, 31260 Косјерић и електронске поште на email:
elan@nst.co.rs тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на својој интернет страници.
11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
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наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
12. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа
понуђена цена.
13. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од најдуже 10 дана од дана отварања понуда.

11/ 18

V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ______________ од __________________ за набавку услуга превоза
каменог материјала камионима за потребе КЈП „Елан“ Косјерић
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: бр. 09/2021
Набавка услуга превоза каменог материјала камионима
за потребе КЈП „Елан“ Косјерић
Понуда број
од
___ за набавку број 09/21 - услуге превоза
каменог материјала камионима, према условима из конкурсне документације

Ред.
бр.
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Назив услуге

јед.
мере

Планирана
количина у
2020. години

Цена по
јединици
мере (без
ПДВ-а)

2

3

4

5

тона

250

тона

250

тона

250

тона

250

тона

250

тона

250

тона

250

Камионски превоз камене
јаловине из каменолома
„Металфер“ до Брајковића
(Вашариште) , удаљеност
18км
Камионски превоз камене
јаловине из каменолома
„Металфер“ до МЗ Вардa,
удаљеност 38км
Камионски превоз камене
јаловине из каменолома
„Металфер“ до Годечева
(код Цркве), удаљеност
43км
Камионски превоз камене
јаловине из каменолома
„Металфер“ до
Маковишта (центар),
удаљеност 38км
Камионски превоз камене
јаловине из каменолома
„Металфер“ до Годљева
(Задруга), удаљеност
25км
Камионски превоз камене
јаловине из каменолома
„Металфер“ до Сече Реке
(центар), удаљеност 28км
Камионски превоз камене
јаловине из каменолома
„Металфер“ до Скакаваца
(Лазовића река),
удаљеност 18км

Укупно
4*5

Укупна цена без ПДВ-а
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Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
У Г О ВОР
Закључен дана

О

превозу каменог материјала

/2021.године између:

1. Наручилац: КЈП “Елан“ Косјерић, Николе Тесле 1, МБ 07110111, ПИБ
101088191, Текући рачун: 160-6928-50 Банка Интеса, које заступа директор
Славољуб Вујадиновић, дипл.економиста.
2. Извршилац услуга:_______________________________________________,
МБ ____________, ПИБ _____________ , Текући рачун: ____________________
Банка ______________ кога заступа ____________________________________
Предмет уговора:
Члан 1.
Предмет овог уговора је услуга превоза каменог материјала камионима
за потребе КЈП ”Елан” на годишњем нивоу , а према понуди и спецификацији са
јединичним ценама Извршиоца услуга број
од
2021. године
која чини саставни део овог уговора,а у поступку набавке бр.09/2021.
Наручилац задржава право да неке позиције изврши у мањем обиму од
предвиђених спецификацијом. Такође, Наручилац задржава право да уколико
буде потребе за више тура на некој од локација изврши превоз по истим
ценама из понуде, али максимално до утрошка укупно планираних средстава
на позицији превоза.
Квалитет:
Члан 2.
Извршилац услуга је одговоран за квалитет извршених услуга, а у случају
неквалитетне услуге дужан је да купцу надокнади сву штету због
неодговарајућег квалитета.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине извршених
услуга, у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах
приликом извршења услуге, а у случају приговора на квалитет у року од 24 часа
од сазнања за недостатак.
Начин, рок и место извршења услуга превоза:
Члан 3.
Услуге из члана 1. овог уговора Извршилац услуга ће извршавати
сускцесивно, према диспозицији Наручиоца у погледу потреба и динамике.
Надзор над извршеним услугама Наручилац ће вршити преко овлашћеног лица,
а о лицу која ће вршити надзор писмено ће обавестити Извршиоца.
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Tо подразумева да Извршилац услуга у свако доба мора имати возило и возача
које може ставити Наручиоцу на располагање, односно најкасније у року од 24
часа од позива Наручиоца.
Уз фактуру обавезно приложити:
-За превоз материјала из каменолома „Металфер“
(отпремницу) о количини испорученог материјала.

потврду

са

ваге

Цена и начин плаћања:
Члан 4.
Укупно уговорена вредност за све предметне услуге, по овом Уговору,
износи
динара без ПДВ-а за цео период важења уговора.
Наручилац се обавезује да извршене услуге плати Извршиоцу услуга у
року од најкасније 45 дана од дана фактурисања, преносом средстава на рачун
Продавца број ____________ који се води код Банке
.
Члан 5.
Трајање и престанак уговора:
Уговор се закључује са роком важности до 31.12.2021. године.
Уговор престаје истеком рока до кога је закључен.
Уколико се уговарач не придржава обавеза преузетих овим уговором,
други уговарач има право да уговор раскине и пре истека рока до кога је
закључен.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема писменог обавештења о
раскиду уговора.
Прелазне и завршне одредбе:
Члан 6.
На све односе које уговорне стране овим уговором нису регулисале
примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.
У случају спора уговорне стране признају надлежност Привредног суда у
Ужицу.
Члан 7.
Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка, по два примерка за оба
уговарача.

УГОВОРАЧИ
За Извршиоца услуга:
Д и р е к т о р,

За Наручиоца,
Директор,
Славољуб Вујадиновић, дипл.економиста
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