Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности бр. 1P/2013
- Набавка радова за израду инсталације централног
грејања у згради основне школе у Доњем Добрићу

На основу чл. 39 и чл. 61 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12),
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр.29/13) и Одлуке
о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1Р/2013 припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности бр. 1Р/2013
-

Набавка радова за израду инсталације централног грејања у згради основне
школе у Доњем Добрићу
ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
- Град Лозница МЗ Горњи Добрић
ПИБ 101563786, Матични број 0717434, www.loznica.rs
2. Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности
3. Предмет јавне набавке: Радови
4.Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци
5. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је: Набавка радова за израду
инсталације централног грејања у згради основне школе у Доњем Добрићу;

Ознаке из општег речника набавки:
- 42620000 – Радијатори и котлови за централно грејање и делови;

Особа за контакт је Слађана Томићевић, контакт телефон: 015/879-263.
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Градска управа града Лознице упућује,
ПОЗИВ
за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број :ЈНМВ 1Р/2013

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Предметна конкурсна документација се доставља на основу позива за подношење
понуда.
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуде и
конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом
75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном
документацијом.
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за ЈН1Р/2013- Набавка
радова за израду инсталације централног грејања у згради основне школе у Доњем
Добрићу„
Ознаке из општег речника набавки:
- 44620000 – Радијатори и котлови за централно грејање и делови;
Интернет стараница Наручиоца: www.loznica.rs
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт
особу. Понуде се достављају путем поште на адресу Наручиоца – Град Лозница Градска
управа, Карађорђева 2, 15300 Лозница, или лично у просторије, сваког радног дана 07,00 15,00 сати.
Благовременом понудом ће се сматрати понуда која стигне на наведену адресу
најкасније до 16.12.2013.године до 1200 часова.
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се
неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити
враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда,
односно 16.12.2013. године у 1230 часова у просторијама наручиоца, уз присуство
овлашћених представника понуђача. Представници понуђача су дужни да, пре почетка
отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе овлашћење за присуствовање
отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код
понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора је 8 (осам) дана од дана
отварања понуда.
Додатне информације могу се добити до истека рока за подношење понуда ,сваког
радног дана на телефон 015/879-263 од 08,00 до 14,00 часова.
Лице за контакт: Слађана Томићевић, службеник за јавне набавке. Мејл:
stomicevic@loznica.rs
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке:
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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда.
4.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.
Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке:
Понуђач доказује испуњеност обавезних услова за учешће у предметном поступку јавне
набавке, из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама достављањем следећих доказа:
1.Извод из регистра надлежног органа
2.потврде надлежног суда
3. потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката
4.потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или
потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Додатни услови за за учешће у поступку јавне набавке ( члан 75. став 1. Закона о јавним
набавкама ) су:
Да располаже неопходним финансијским капацитету - Да је понуђач у предходној
обрачунској годин ( 2012.) које претходе објављивању позива остварио укупан приход
од продаје добара, извршења услуга који су предмет ове набавке најмање у износу
понуђене цене за партију за коју подноси понуду. ДОКАЗ: Биланс стања и Биланс успеха
за претходној години ( 2012) .

Напомена: Превоз, испоруку и мотажу извршити на франко седишту
Наручиоца.
Доказ: Доставити фотокопију саобраћајне дозволе за доставно возило.

Понуђач, кандидат, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести
наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора и током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописан начин.
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СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
За повраћај аванса – У висини траженог аванса уколико понуђач захтева авансно плаћање.
Понуђач је дужан да приликом потписивања уговора достави Наручиоцу уреднон
потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за
попуну у висини од 10% вредности уговора – са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ ,
као средство финансијског обезбеђења за повраћај примљеног аванса. Меница за пвраћај
аванса мора да важи до правдања целокупног аванса.
За добро извршење посла:
Понуђач је дужан да приликом потписивања уговора достави Наручиоцу уредно
потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца , са овлашћењем за
попуну у висини од 10% вредности уговора – са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“,
као средство финансијског обезбеђења на има доброг извршења уговорних обавеза.
Меница за добро извршење свих уговорених обавеза мора да важи још десет дана од дана
истека рока за коначно извршење свих уговорних обавеза.
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Понуда се припрема и подноси на српском језику.
Понуда са варијантама није дозвољена.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, тако што ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној
коверти са назнаком: '' ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ понуде у поступку јавне набавке
мале вредности, набавка радова за израду инсталације централног грејања у згради
основне школе у Доњем Добрићу
редни број јавне набавке – ЈНМВ-1Р/13 НЕ ОТВАРАЈ.'' На полеђини коверте обавезно
написати назив, адресу и телефон понуђача.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких
понуда.
Понуђач је дужан да у понуди искаже појединачну цену по комаду, по свим
позицијама датим у обрасцу понуде - спецификацији, изражену у динарима без
ПДВ-а.
Посебно исказати укупни ПДВ, као и укупну цену са ПДВ-ом.
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуда. Питања се достављају на меморандуму
понуђача који има заводни број и датум са потписом овлашћеног лица понуђача,
на адресу Град Лозница Градска управа Карађорђева број 2
153000 Лозница.
Комуникација између заинтересованих лица и наручиоца у поступку јавне набавке
врши се у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
Републике Србије'', број 124/12).
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу
(увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунарских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончању поступка отварања
понуда.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
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ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
УСЛОВ НАРУЧИОЦА
Место извођења радова је f-co седиште Наручиоца.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА
Одлука о додели уговора о предметној јавној набавци донеће се применом
критеријума најнижа понуђена цена.
УКУПНА ОЦЕНА ПОНУДЕ
Најповољнијом понудом ће се сматрати понуда са највећим збиром пондера по
наведеним критеријумима.
У случају да две понуде остваре једнак највиши број пондера, наручилац ће међу њима
изабрати понуду са нижом понуђеном ценом.
Наручилац ће одлуку о додели уговора доставити у року од три дана од дана доношења.
РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношењепонуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ
о уплати таксе.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке и објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ ТЕХНИЧКИМ
И КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Изјављујем под пуном и материјалном и кривичном одговорношћу, да располажем
довољним техничким и кадровским капацитетом који је неопходан за извршавање
послова јавне набавке.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

________________

_________________________

М.П.
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ИЗЈАВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам
поштовао и поштујем обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити радне средине, као и да сам ималац права
интелектуалне својине.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

____________________

______________________
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуду
подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима за
јавну набавку мале вредности број 1Р/2013 - Набавка радова за израду инсталације
централног грејања у згради основне школе у Доњем Добрићу.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

____________________

______________________
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
У поступку јавне набавке мале вредности број 1Р/2013
ПУН НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
СЕДИШТЕ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
БРОЈ РАЧУНА:
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА
КОНТАКТ:
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА*

Место и датум:

Овлашћени представник понуђача:

___________________________

_________________________________
М. П
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Назив понуђача _______________
Адреса _______________________
Матични број __________________
ПИБ__________________________

На основу упућеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку
мале вредности бр. 1Р, Набавка радова за израду инсталације
централног грејања у згради основне школе у Доњем Добрићу,
достављамо Вам следећу
ПОНУДУ
1. Да квалитетно испоручимо добра у складу са наведеним условима из конкурсне
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а
Словима:
ПДВ:
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
Словима:

РОК ПЛАЋАЊА
1. Аванс ____% од у року од
____________дана од дана
закључивања уговора.
2. По испсотављању привремени
и окончане ситуације најмање
_____ дана од дана овере
ситуације надзорног органа)
2. Рок за извршење радова _____ ( _____________) календарских дана од дана
потписивања уговора (неможе бити дужи од 10 дана) словима
3. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______)подизвођача (уписати број
подизвођача).
словима
4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.
5. Важност понуде износи ____ ( _____________________) дана од дана отварања
понуда ( не краћи од 30 дана ).
словима
6. Начин плаћања: вирмански у року од _____ дана од дана .

Датум:

_______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
M.П.
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Назив понуђача
Матични број
Адреса и седиште
ПИБ
Датум
Број

ПОНУДА
Радови за израду инсталације централног грејања у згради основне школе у
Доњем Добрићу
Редни број ЈНМВ 1Р/2013.године

Редн
и
Број

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Назив

Испорука и монтажа
топловодног котла сличног типу
R-65, Q =65KW,производ
„Радијатор“ – Краљево, комплет
са димњачом и потребном
мернорегулационом опремом
Испорука и монтажа
циркулационе пумпе сличне
типу UPS 32/60, производ
„GRUNDFOS“
Испорука и монтажа лоптастих
вентила са навојним
прикључком Ø5/4“
Испорука и монтажа лоптастих
вентила са навојним
прикључком Ø6/4“
Испорука и монтажа
мембранског експанзионог суда
укупне запремине Vuk=80
литара , комплет са
одговарајућим вентилом
сигурности баждареним да
отвара на 3 бар
Испорука и монтажа
алуминијумских радијатора
сличних типу „FARAL“,модел
Алба - 600

Кoличина

1 ком

1 ком

2 ком
1 ком
1 ком

183 чл

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупан
износ без
ПДВ-а

Једи
нична
цена
са
ПДВом

Укупан
износ са
ПДВ-ом
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Испорука и монтажа
алуминијумских радијатора
сличних типу „FARAL“,модел
Алба - 800
Испорука и монтажа
радијаторсих вентила правих
Ø1/2“

80 чл

9.

Испорука и монтажа
радијаторсих навијака правих
Ø1/2“

22 ком

10.

Испорука и монтажа
радијаторсих конзола и држача

62 ком

11.

Испорука и монтажа
радијаторсих одстојника

25 ком

12.

Испорука и монтажа
аутоматских одзрачних лончића

5 ком

13.

Испорука и монтажа славина за
пуњење и пражњење Ø1/2“

15 ком

14.

Испорука и монтажа црних
шавних цеви Ø6/4“

10 м¹

15.

Испорука и монтажа црних
шавних цеви Ø5/4“

48 м¹

16.

Испорука и монтажа црних
шавних цеви Ø1“

54 м¹

17.

Испорука и монтажа црних
шавних цеви Ø3/4“

24 м¹

18.

Испорука и монтажа црних
шавних цеви Ø1/2“

180 м¹

19.

За потребан спојни и заптивни
матаријак као што су кисеоник,
дисугас, жица за варење,
луикови , конзоле, обујмице и
чл. узима се 50% од позиције
12
Чишћење и једноструко
минизирање цеви

0,50

Испорука материјала и израда
цевне изолације „Тubolit“ 48/13
DG
Испорука материјала и израда
димњака димензија Øи висине
Н=9 м¹
Припремно – завршни радови
на изради инсталације, хладна
и топла проба, транспорт алата
и материјала (ПАУШАЛНО)

10 м¹

7.

8.

20.
21.
22.
23.

22 ком

29 м²

1 ком
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УКУПНО без ПДВ-а:__________________________
ПДВ:______________
УКУПНО са ПДВ- ом:___________________________

Напомена: Превоз, испоруку и монтажу извршити на франко месту
Наручиоца.
Рок важности понуде _____________________________________________________
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА: 10.дана од дана потписивања уговора.
РОК ПЛАЋАЊА_____________________________________________________________
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛЋАЊА:_________________________________________________
Гарантни рок _______________________________________________________________
Место:

Одговорно
лице

Датум:
(печат)
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ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У
вези
са
понудом,
коју
привредно
друштво
„_________________________________________“
из
________________________________________________________, доставља по позиву За
Извођење радова за израду инсталације централног грејања у згради основне школе у
Доњем Добрићу 1Р/2013.за прикупљање писаних понуда, под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Привредно
друштво
„____________________________________________________________“
из
____________________, улица________________________________________, матични
број
____________________,
шифра
делатности______________,
ПИБ
број_____________________,
ПДВ број __________________, рачун број ___________________________код
____________________________________, лице за контакт __________________________,
контакт телефон__________________________,
ИСПУЊАВА СВЕ ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ КАО ПОНУЂАЧ, утврђене у члану 75 ЗЈН и
конкурсној документацији, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности.
________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

Датум и место:
________________
М.П.

________________________
(потпис овлашћеног лица)
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МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 113. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр.124/12), а по
спроведеној јавној набавци мале вредности набавка радова за израду инсталације
централног грејања у згради основне школе у Доњем Добрићу
УГОВОР
О набавци радова за израду инсталације централног грејања у згради основне школе
у Доњем Добрићу
Закључен између:
1. Град Лозница - МЗ Доњи Добрић , 15300 Лозница, ПИБ 101563786 (у даљем тексту
Наручилац), кога заступа Председник Месне заједнице Јеленко Симић
и
2. __________________________, Ул. ____________, ПИБ ____________ (у даљем тексту
Понуђач), кога заступа __________________________________
За оба уговарача у даљем тексту Уговорне стране.
Члан 1. Основ за уговарање
Уговорне стране констатују:
Да је наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности
бр._________13 , спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. 1Р/13 набавке
радова за израду инсталације централног грејања у згради основне школе у Доњем
Добрићу.
Да се председник МЗ Доњи Добрић обратио захтевом Одсеку за јавне набавке, да
спроведе поступак јавне набавке.
Да је понуђач дана ______2013. године доставио понуду бр. _________ од ________која
у потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне документације, а која се
налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
Да је Наручилац у складу са чл. 107 ст.3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС
бр.124/12“), као и Одлуке о додели уговора бр. ____________ од ________.2013.
године, изабрао понуду понуђача ______________ као најповољнију.
Да се уговор за јавну набавку мале вредности бр. 1Р/2013 закључује за период од
реализације уговорених радова.
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Члан 2. Предмет уговора
Предмет уговора је набавка радова за израду инсталације централног грејања у згради
основне школе у Доњем Добрићу
у свему према понуди бр._______________ од ___________ године усвојеној у поступку
јавне набавке мале вредности бр. 1Р/2013, а на основу Одлуке о додели уговора број
______________ од ____________ године.
Члан 3. Обавезе понуђача
Понуђач се обавезује да достави, испоручи и монтира добра за израду инсталације
централног грејања у згради основне школе у Доњем Добрићу у свему према усвојеној
понуди број ____________ од ___________ године, конкурсној документацији, техничкој
спецификацији, сагласно утврђеним роковима у овом уговору, према законима,
прописима, стандардима и нормативима, правилима, спецификацијама и етици струке.
Члан 4. Период важења уговора
Уговор за јавну набавку мале вредности бр. 1Р/2013 закључује се за период до
реализације уговорених радова.
Уговор престаје да важи када протекне период за који је закључен. Уговор може да
престане да важи и пре протека периода за који је закључен када се испуни процењена
вредност предметне јавне набавке мале вредности.
Члан 5. Обавезе наручиоца
Наручилац је обавезан да набавку радова за израду инсталације централног грејања
у згради основне школе у Доњем добрићу, плаћа на следећи
начин:_______________________________________________________________________.
Наручилац ће плаћање вршити на рачун понуђача бр. ______________________ код Банке
__________, са позивом на број пристигле фактуре.
Члан 6. Уговорена цена
Уговорне стране су сагласне да ће се у периоду важења уговора тј. до реализације
уговорених радова за израду инсталације централног грејања у згради основне школе у
Доњем Добрићу примењивати јединичне цене исказане у прихваћеној понуди понуђача
бр. ____________ од _____________године.
Цена је фиксна и не може се мењати .

Члан 7. Рок испоруке добара
Рок за извршење радова не може бити дужи од 10. дана од дана закључивања уговора.
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Члан 8. Прелазне и завршне одредбе
На све односе између наручиоца и понуђача који нису регулисани овим уговором,
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Све евентуалне спорове који настану из или поводом уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не могу да
се реше споразумно, спорове ће решавати Привредни суд у Ваљеву.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за
сваку уговорну страну.

ПОНУЂАЧ
_______________________________

НАРУЧИЛАЦ
_______________________________
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