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СОКОБАЊА           

                                                                  
ПРЕДМЕТ:  Измена  Конкурсне  документације  за  јавну  набавку мале  вредности  услуге  –
Пројекат геолошких истраживања на локацији „Кркино кућиште“ у Сокобањи, ЈН бр.9/19.

На основу члана 63. ст.1. Закона о јавним набавкама  врше се измене и допуне Конкурсне
документације за јавну набавку мале вредности услуге –  Пројекат геолошких истраживања на
локацији „Кркино кућиште“ у Сокобањи, ЈН бр.9/19. и то на следећи начин:

- На страни  23/33 Конкурсне документације,  у Моделу уговора мења се члан 4. став 
2.и сада гласи:   

 “Рок за израду траженог пројекта је ________ ( не дужи од 30 каледарских дана)  од дана
добијања свих потребних сагласности.“                                         

На страни  29/33 Конкурсне документације, одељак VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО
ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  мења се тачка 9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге
и сада гласи: 

„  Рок за извршење услуге (достава Пројекта) не може бити дужи од 30 календарских дана од
дана добијања свих потребних сагласности“

У осталом   Конкурсна документација остаје неизмењена.
Измењени   Модел уговора саставни је део измене Конкурсне документације и налази
се у прилогу овог документа

Измену Конкурсне  документације објавити  на  интернет страници наручиоца и  Порталу
јавних набавки.

                                                                                      Комисија за јавну набавку ЈН 9/19 sr.



VII МОДЕЛ УГОВОРА

Уговор о п ужању услуга израде  пројекта геолошких истраживања на локацији
„Крркино кућиште“ у Сокобањи

Закључен између:

Општина Сокобања- Општинске управе општине Сокобања, улица Светог Саве
број 23, ПИБ 100880059, Матични број 07355815 коју заступа зааменик начелника
Општинске управе општине Сокобања Бојана Ћирић,  по овлашћењу председника
општине Сокобања ___________ од  ________године (у  даљем тексту:  Наручилац
услуге) и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................Број 
рачуна: ............................................ Назив 
банке:......................................,Телефон:............................Телефакс:_______кога 
заступа................................................................... 

(у даљем тексту: Извршилац услуге),

Основ уговора:

ЈН Број: 9/19

Број и датум /одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Наручилац услуге спровео поступак јавне набавке мале вредности за , израду
пројекта геолошких истраживања на локацији „Крркино кућиште“ у Сокобањи , ЈН бр.
9/19.

-да  је  Извршилац  услуге  доставио  понуду  под  бројем  _____________  од
_________.2019.  године која  се  налази у  прилогу уговора и  саставни је  део овог
уговора 

-да је Наручилац услуге на основу Одлуке о додели уговора бројем ____________ од
______.2019. године у поступку ЈН.бр. 9/19 изабрао извршиоца услуге за извршење
услуге која је предмет јавне набавке.

Члан 2.

Предмет  овог  уговора  су  услуге  –  Израда  пројекта  геолошких  истраживања  на
локацији „Кркино кућиште“ у Сокобањи у свему према понуди Извршиоца услуге под
бројем ________од _______.2019.године и структури цена потребних услуга која чини
саставни део уговора. 



Члан 3.

Укупна вредност услуге која  је  предмет овог  уговора износи __________________
динара  без  ПДВ-а,  односно  _______________________  динара са  ПДВ-ом и  иста
представља збир  свих  потребних  услуга  наведених  у  конкурсној  документацији  и
обрасцу  структуре  цена  достављеном  уз  понуду  број  ____________  од
___________.2019. године.

Цене дате у понуди Пружаоца услуга су фиксне и неће се мењати до истека важења
уговора. 

У цену услуга урачунати су сви зависни трошкови пружаоца услуге.             

                                                                Члан 4.

Наручилац услуге се обавезује на плаћање за извршену услугу и то на следећи
начин:

 

1)  50%  уговорене  цене  по  достављању  пројекта  у  року  од
______________календарских  дана  (најдуже  од  45  дана) и  достављања
фактуре,  уплатом  на  рачун  Пружаоца  услуге  број  ____________  код
_____________ Банке.

 

2)  50%  уговорене  цене  након  добијања  сагласности  од  стране  Министарства
рударства и енергетике  у року од ______________календарских дана  (најдуже
од 45 дана)  и  достављања фактуре,  уплатом на рачун  Пружаоца услуге  број
____________ код _____________ Банке.

Рок за израду траженог пројекта је ________ ( не дужи од 30 каледарских дана)
од дана добијања свих потребних сагласности.                                         

                                                             Члан 5.

Обавезе пружаоца  услуге су да:

- за рачун Наручиоца изради тражени пројекат гарантујући  за квалитет, у свему
према важећим прописима  из ове области; 

- податке које је добио од Наручиоца или до њих дошао током рада чува као
пословну  тајну  и  након  престанка  уговорних  обавеза  у  складу  са  прописима
Републике Србије;

                                                                    Члан 6.

Обавезе Наручиоца услуге су да:

1) Обезбеди  документациону  основу  за  пројектовање  и  то Извештај  о
геофизичким истраживањима у локалности „Кркино кућиште“.и

2) Да Пружаоцу услуга за пружену услугу из чл. 1. овог уговора плати уговорену
цену услуге.

                                                                        Члан 7.

Пројектант је у обавези да врши консултације са представником инвеститора у току
израде пројеката и пре штампања пројеката и да евентуалне примедбе наручиоца
исправи.



Уколико Наручилац услуге за извршене услуге није задовољан квалитетом пружених
услуга из овог уговора има правно на рекламацију. 

Извршилац услуге се обавезује да недостатке коју су предмет рекламације и који су
записнички констатовани, отклони у року од пет дана од дана сачињавања записника
о рекламацији. 

Записник о рекламацији у име Наручиоца услуге потписује одговорно лице, а у име
Извршиоца услуге одговорно лице или лице које овласти.

Уколико се рекламација на извршене услуге не отклони у року предвиђени у ставу 2 .
овог  члана,  Наручилац  услуге  има  правно  наплату  менице  за  отклањање
недостатака у гарантном року и на раскид уговора.

 

Члан 8.

У  случају  да  Пружалац  услуге  не  пружи  уговорене  услуге  и  испоручи  тражени
пројекат  у  предвиђеном  року,  а  под  условом  да  до  тога  није  дошло  кривицом
Наручиоца нити усед дејства више силе, дужан је да плати уговорену казну за сваки
дан кашњења у висини од 0,1% с тим што износ овако утврђене уговорене казне не
може прећи 5% од вредности уговорене услуге.

Право Наручиоца услуге на наплату уговорене казне не утиче на право да захтева
накнаду штете..

 

Члан 9.

Уговорне стране могу једнострано раскинуту уговор писменим путем уз отказни рок
од 15 дана.

Све евентуалне спорове који настану из/или поводом овог уговора уговорне стране
ће покушати да реше споразумно.

Уколико  спорови  између  Наручиоца  услуге  и  Извршиоца  услуге  не  буду  решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

 

Члан 11.

На  све  што  није  регулисано  овим  уговором  примениће  се  одредбе  Закона  о
облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, по 3 (три) примерка за обе
уговорне стране.

Извршилац услуге                                                         Наручилац услуге

 ______________________                                              _____________________




