УГОВОР О
јавној набавци радова – набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља – здравствена
станица Бачки Јарак
Закључен у Темерину, дана 14.12.2015.године, између уговорних страна:
1. Дома здравља Темерин, Народног фронта 82, Темерин, ПИБ 101454547, матични број
08071829, коју заступа директор Др Перо Крчмар (у даљем тексту:Наручилац), са једне стране и
2. ПГП “Грађевинац“ д.о.о., седиште Железничка 78, Бачки Јарак, ПИБ 101876303, матични
број 08597154 кога заступа директор Дане Џепина, (у даљем тексу: Извођач радова), са друге
стране.
Уговорне стране претходно сагласно констатују да:
-је Извођач радова изабран у поступку јавне набавке мале радова – набавка радова на реконструкцији
објекта Дома здравља – здравствена станица Бачки Јарак, у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), по Одлуци о покретању поступка
број 376-1/2015 од 13.08.2015.године, редни број јавне набавке бр.07/2015 и позиву објављеном на
Порталу јавних набавки и на сајту www.dztemerin.rs
-је Извођач радова поднео Понуду бр. 164 од 19.08.2015.године;
- понуда Извођача радова у потпуности одговара захтевима које је Наручилац предвидео у конкурсној
документацији.

Члан 1.
Предмет уговора је извођење радова - набавка радова на реконструкцији објекта Дома
здравља – здравствена станица Бачки Јарак, парцела број 769, у складу са спроведеним
поступком јавне набавке мале вредности редни број 07/2015, а према понуди Извођача радова
број 164 од 19.08.2015. године која са Обрасцем предмера радова од 19.08.2015.год. чини
саставни део овог уговора.
Члан 2.
Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе својим
материјалом и својом радном снагом, обученом и оспособљеном за извођење радова који су
предмет овог уговора, као и опремом, алатом и механизацијом нужном за извођење предметних
радова, у складу са конкурсном документацијом и понудом из члана 1. овог Уговора.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да на име цене за радове из члана 1. овог Уговора Извођачу радова
уплати износ од:
Цена
без
ПДВ-а
3.621.510,00
динара
(словима:
тримилионашестодвадесетједанпетстодесетхиљада),
Члан 4.
Обавезује се Наручилац да на рачун Пружаоца услуга, број 160-0000000930511-09 код
Банке
Интеса
на
име
аванса
уплати
724.302,00
динара
(словима:
седамстодвадесетчетирихиљадетристадва), односно 20 % вредности услуга без ПДВ-а из члана
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3. овог Уговора року од 60 дана од дана потписивања овог Уговора и достављања
финансијских обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
Остатак цене биће исплаћен у року од 45 дана од дана испостављања привремених
ситуација и рачуна, односно оверене окончане ситуације, рачуна, записника о примопредаји
радова и средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.
Понуђена цена се неће мењати услед измена цена радне снаге, материјала, механизације,
трошкова производње, повећања трошкова услуга трећих лица, промене трошкова живота,
промена курса динара, или било којих других околности у било ком износу и односу.
Понуђена цена је фиксна од момента уговарања до завршетка свих радова.
Члан 5.
Извођач радова је дужан да Наручиоцу приликом потписивања уговора достави
1. средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања које чине:
- бланко сопствену меницу оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за
заступање и у складу са картоном депонованих потписа; потпис и печат не смеју прећи бели
руб (маргину) меничног бланкета,
- доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије
(захтев за регистрацију менице или штампани извод са интернет странице НБС-а регистра
меница и овлашћења),
- менично овлашћење попуњено и оверено, са назначеним износом аванса у висини од
10% од укупне цене без ПДВ-а и назнаком да је важност менице до коначног извршења уговора
и
- копију важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу, на коме се јасно виде депоновани потписи и печат фирме
понуђача, при чему је копија оверена печатом банке са датумом овере, а којом банка код које је
отворен рачун потврђује важност депонованих потписа и
2.средство обезбеђења за добро извршење посла које чине:
- бланко сопствену меницу потписану и оверену у складу са картоном депонованих
потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета; у складу са
Законом о платном промету све менице морају бити регистроване у регистру меница и
овлашћења које се води код НБС;
- доказ да је меница евидентирана у Регистру меница код Народне банке Србије–
штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним
подацима о регистрацији;
- менично овлашћење, попуњено, потписано и оверено, са назначеним износом од 10%
од укупне вредности понуде без ПДВ-а и назнаком да је рок важења менице 30 (тридесет) дана
дужи од истека рока за коначно испуњење уговорних обавеза Испоручиоца добара која су
предмет обезбеђења, с тим да евентуални продужетак рока извршења уговорне обавезе има за
последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који
је продужен рок;
- копију важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу, на коме се јасно виде депоновани потписи и печат фирме
понуђача, при чему је копија оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од
месец дана од дана отварања понуда), а којом банка код које је отворен рачун потврђује да је
копија верна оригиналу, односно важност депонованих потписа.
Наручилац има право да уновчи наведено средство финансијског обезбеђења у случају
да Испоручилац добара не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором и предметном конкурсном документацијом. Уколико се наведено средство
финансијског обезбеђења не достави у моменту закључења уговора, уговор неће бити потписан.
3.Извођач радова је дужан да Наручиоцу приликом достављања записника о
примопредаји радова достави и средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року
које чине:

- бланко сопствену меницу потписану и оверену у складу са картоном депонованих
потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета; у складу са
Законом о платном промету све менице морају бити регистроване у регистру меница и
овлашћења које се води код НБС;
- доказ да је меница евидентирана у Регистру меница код Народне банке Србије– захтев
за регистрацију менице или штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и
овлашћења;
- менично овлашћење, у корист Наручиоца, попуњено, потписано и оверено, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачне сукцесивне испоруке (без ПДВа) и назнаком да је важност менице најкасније 5 (пет) дана од истека гарантног рока за предмет
уговорне обавезе, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и
продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који је продужен
гарантни рок;
- копију важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу, на коме се јасно виде депоновани потписи и печат фирме
понуђача, при чему је копија оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од
месец дана од дана отварања понуда), а којом банка код које је отворен рачун потврђује да је
копија верна оригиналу, односно важност депонованих потписа.
Наручилац има право да уновчи наведено средство обезбеђења у случају да Испоручилац
добара не изврши отклањање недостатака у уговореном гарантном року, односно не изврши их
уопште. Уколико се наведено средство финансијског обезбеђења не достави у моменту
примопредаје радова, записник о примопредаји неће бити потписан.
Члан 6.
Рок за све уговорене радове је 45 дана од дана увођења извођача у посао што се констатује
грађевинском књигом.
На застој рока могу утицати временске прилике које због технологије израде могу да
онемогуће квалитетно извођење радова, а прекид рока се обавезно констатује у грађевинској
књизи.
У случају продужења рока из става 1. овог уговора Извођач радова је дужан да продужи
средство обезбеђења за добро извршење посла.
Члан 7.
Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера
заштите на раду, те да сходно томе обезбеди мере личне и опште заштите својих радника током
извођења радова.
Извођач радова је у обавези да надокнади сваку штету коју претрпи Наручилац због
непридржавања обавеза из овог члана.
Члан 8.
У случају прекорачења рокова из члана 6. oвог уговора, Извођач радова се обавезује да за
сваки дан закашњења плати Наручиоцу пенале од 0,5% од укупне вредности уговорене услуге,
а највише до износа од 10% од укупне уговорене вредности.
Ако Наручилац због закашњења Извршиоца у реализацији уговора претрпи штету, Извођач
радова је дужан да поред уговорене казне исплати и разлику до пуног износа претрпљене
штете.
Члан 9.
Гарантни рок за изведене радове износи 24 месеца, рачунајући од дана записничке
примопредаје радова.
За уграђену опрему, важи гарантни рок у складу са условима произвођача.
Извођач радова је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог
уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђену опрему.

Члан 10.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоцу,
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и
уграђених материјала, опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења
проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5
дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручиоц је овлашћен да за отклањање
недостатака ангажује новог извођача на основу посебно спореведеног поступка, на терет
Извођача радова, наплатом бланко сопствене менице, за отклањање грешака у гарантном року.
Уколико меница за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности
трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право
да од Извођача радова тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
Члан 11.
За укупан уграђени материјал и опрему, Извођач радова мора да има сертификате квалитета
и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте.
Уколико Наручилац, а преко стручног надзора, утврди да уграђени материјал и опрема, не
одговарају стандардима и техничким прописима, одбија их и забрањује њихову употребу.
У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала који
је уграђен у објекат. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара
квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта,
Наручилац има право да тражи да Извођач радова поруши изведене радове и да их о свом
трошку поново изведе, у складу са важећим нормативима.
Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује
новог извођача радова на основу посебно спореведеног поступка искључиво на терет Извођача
радова.
Члан 12.
Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава у писаној
форми Наручиоца и Стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски, записнички најкасније у року од 10 дана од
завршетка радова.

-

-

-

Члан 13.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 20 радних дана, као и ако
Извођач радова не изводи радове у складу са том врстом радова или из неоправданих
разлога прекине са извођењем радова и тај прекид траје дуже од 10 радних дана;
уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и
квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по
примедбама Стручног надзора;
у случају недостатка средстава Наручиоца за његову реализацију.

Члан 14.
У случају једностраног раскида уговора, осим када је уговор раскинут услед недостатака
средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог
уговора ангажује новог извођача на основу посебно спореведеног поступка и активира меницу
банке за добро извршење посла.

Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која
представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог
извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са
отказним роком од 10 дана од дана достављања изјаве.
У случају једностраног раскида уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове
обезбеди од пропадања и да их записнички преда комисији коју образује Наручилац.
Члан 15.
Сматраће се да је Уговор испуњен кад Наручилац потпише Записник о примопредаји
радова, у коме се наводи датум када је Извођач радова испунио своје обавезе.
Од датума сачињавања записника о примопредаји радова почиње да тече уговорени
гарантни рок.
Члан 16.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу.
Члан 17.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду.

Члан 18.
Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 19.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну
страну.
Наручилац
Директор „Дома здравља Темерин“, Темерин
Др Перо Крчмар
_________________

Извођач радова
ПГП „Грађевинац“, Бачки Јарак
Дане Џепина
__________________

