УНИВЕТЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
Број: ЈНМВ 5/2018-I
Чачак, 04.07.2018. године
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС” бр.
124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), у поступку јавне набавке услуга мале
вредности добара – Угаљ за грејање објекта Факултета сезона 2018/2019., ЈН 5/2018-I,
Наручилац, мења конкурсну документацију и то:
1. У поглављу IX МОДЕЛ УГОВОРА, члан 5 уговора, на страни 23, став 2, став 3 и
став 4, мења се и сада гласи:
Купац је овлашћен да без одлагања, а најкасније у року од 72 сата од преузимања
угља достави Продавцу рекламацију на квалитет испорученог угља у писаној форми
оверену и потписану од стране овлашћеног лица Купца са назначењем и описом
недостатка који се рекламира и предлогом за решавање насталог проблема. Уговорне
стране су сагласне да неуредне и неблаговремене достављене рекламације Продавац неће
разматрати.
Продавац је дужан да се одазове позиву Купца за утврђивање квалитета угља,
односно да у случају спречености саопшти Купцу начин решавања рекламације.
У случају рекламације, Купац је дужан да угаљ истовари, изврши одвајање
рекламираних количина од укупно испоручене количине и чува до коначног решења,
односно договора уговорних страна о начину решења проблема.
2. У поглављу IX МОДЕЛ УГОВОРА, члан 17 мења се и сада гласи:
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерака од којих по 3 (три)
примерка задржава свака уговорна страна.
3. На страни 1 конкурсне документације се мења рок за достављање понуда, као и
јавно отварање понуда, уместо 9. Јул 2018. године мења се у 12. Јул 2018. године.
4. На страни 10 конкурсне документације уместо Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране Наручиоца до 9.07.2018. године до 12 часова, мења
се у Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца
до 12.07.2018. године до 12 часова.
5. На страни 10 конкурсне документације уместо Отварање понуда је 09.07.2018.
године у 13,00 часова, мења се у Отварање понуда је 12.07.2018. године у 13,00
часова.
У свему осталом конкурсна документација остаје иста.
Заинтересовани понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са овом изменом. У
супротном понуда ће се одбити као неприхватљива.
Измена конкурсне документације објављена је на Порталу јавних набавки дана
04.07.2018. године. У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће
продужити рок за достављање понуда.
Прилог:
-

Нови модел уговора
за Комисују
др Милан Николић

МОДЕЛ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара: угаљ за грејање објекта Факултета сезона 2017/2018.; ЈН
бр. 5/2018–I.
Закључен између:
1. Агрономског факултета у Чачку Универзитета у Крагујевцу, 32000 Чачак, Цара
Душана број 34, матични број 07281536, шифра делатности 08542, ПИБ 101122442, текући
рачун 840-948660-31, кога заступа декан Факултета проф. др Владета Стевовић, (у даљем
тексту Наручилац/Купац) и
2. ________________________________________________, ПИБ:________________, Матични
број: __________________, текући рачун ______________________, коју заступа
_________________________________ (у даљем тексту Понуђач/Продавац).

Предмет уговора
Члан 1.
Предмет Уговора је: угаљ за грејање објекта Факултета сезона 2018/2019.; ЈН бр.
5/2018 –I, у складу са понудом број:__________ од ________ 2018. године која је саставни део
Уговора.
Међусобна права и обавезе
Члан 2.
Наручилац се обавезује да преуземе уговорену количину угља у току грејне сезоне на
утоварном месту Продавца са камионским превозом који сам обезбеђује.
Диманика испоруке уредиће се планом испоруке који ће се сачинити између Купца и
Продавца, при чему ће се водити рачуна о потребама Купца, тако да не дође до застоја или
прекида обављања делатности корисника, као и могућностима испоруке од стране Продавца у
појединим периодима грејне сезоне тј. важења овог уговора.
Уговорне стране поштоваће утврђену диманику испоруке која се може мењати само
услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети у тренутку закључења
уговора и не зависе од воље уговорних страна.
Члан 3.
У складу са уговореном динамиком, Продавац ће испоручити Купцу уговорене
количине угља до 30.04.2019. године, с тим што динамика испоруке представља диспозицију
Купца.
Члан 4.
У случају не преузимања, односно немогућности испоруке одређених количина угља у
складу са предвиђеном динамиком, непреузете, односно неиспоручене обавезе ће се регулисати
до краја уговорног периода, а ако је то могуће или постоје хитне околности, уз прву наредну
планирану испоруку.
О настанку више силе или других оправданих разлога који онемогућавају преузимање,
односно испоруку добара, уговорне стране су дужне да се међусобно, благовремено,
обавештавају и то у року најдуже од 15 дана од дана наступања ових околности.

Члан 5.
Количина испорученог угља утврђује се на ваги продавца. На писмени захтев купца
мерење се може извршити на најближој ваги железнице или другог правног лица с тим што у
том случају трошкове мерења сноси купац.
Купац је овлашћен да без одлагања, а најкасније у року од 72 сата од преузимања угља
достави Продавцу рекламацију на квалитет испорученог угља у писаној форми оверену и
потписану од стране овлашћеног лица Купца са назначењем и описом недостатка који се
рекламира и предлогом за решавање насталог проблема. Уговорне стране су сагласне да
неуредне и неблаговремене достављене рекламације Продавац неће разматрати.
Продавац је дужан да се одазове позиву Купца за утврђивање квалитета угља, односно
да у случају спречености саопшти Купцу начин решавања рекламације.
У случају рекламације, Купац је дужан да угаљ истовари, изврши одвајање
рекламираних количина од укупно испоручене количине и чува до коначног решења, односно
договора уговорних страна о начину решења проблема.
Члан 6.
Продавац гарантује за квалитет испоручене количине угља који мора задовољавати
карактеристике наведне врсте угља (сушени – комад коцка) како је наведено у предмету
набавке.
Цена и начин плаћања
Члан 7.
Цена за испоручена добра из члана 1. овог уговора, по важећим ценама, по спроведеном
поступку јавне набавке и по понуди Продавца износи ___________ дин/тони за сушени угаљ
(комад коцка) без ПДВ-а, односно __________ дин/тони са ПДВ-ом, што за укупно уговорену
количину од 120 тона износи _________________ динара без ПДВ-а, односно ___________
динара са ПДВ-ом.
Уговорне стране су сагласне да ће се фактурисање и плаћање вршити по ценама на дан
испоруке за сваку појединачну испоруку. Промене цене у току трајања уговорног периода
дозвољене су само у случају промена цена, уколико их формира (промени) Произвођач и то у
висини промене цене код Произвођача.
Члан 8.
Купац је дужан да изврши плаћање уговорених количина угља по утврђеној динамици
пре преузимања, авансно по издатој профактури.
Друга питања
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да овај уговор важи од дана његовог закључења, па до
30.04.2019. године.
Члан 10.
Купац може раскинути овај уговор из оправданих разлога ако Продавац:
- не поштује уговорену динамику испоруке,
- у року од 15 дана од дана настанка више силе или другог оправданог разлога због којег
не може извршити обавезе, не обавести Купца о томе.
Купац је обавезан да обавести Продавца о раскиду овог уговора, најкасније у року од 15
дана од дана када му је доставио писмену опомену за испуњење уговорних обавеза.
Обавештење о раскиду уговора врши се препорученом поштанском пошиљком.

Члан 11.
Продавац може раскинути овај уговор из оправданих разлога ако Купац:
- из неоправданих разлога не преузме уговорену количину угља,
- ако испоручене количине угља не плаћа благовремено у складу са одредбама овог
уговора.
Продавац је обавезан да обавести Купца о раскиду овог уговора, најкасније у року од 15
дана од дана када му је доставио писмену опомену за испуњење уговорних обавеза.
Обавештење о раскиду уговора врши се препорученом поштанском пошиљком.
Члан 12.
Свака уговорна страна је дужна да све обавезе настале пре раскида овог уговора испуни
у року од 15 дана од дана достављања обавештења о раскиду, као и да супротној страни
надокнади штету насталу раскидом уговора.
Члан 13.
Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране
ће решавати споразумно.
Уколико се спор не реши мирним путем, уговорне стране уговарају надлежност
Привредног суда у Чачку.
Члан 14.
Све евентуалне потребе за променом основног Уговора о набавци угља, уговорне
стране ће регулисати Анексом Уговора.
Члан 15.
На сва питања која нису регулисана овим уговором у погледу права и обавеза
уговорних страна примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 16.
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране представника оба
уговарача.
Члан 17.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерака од којих по 3 (три) примерка
задржава свака уговорна страна.

за Понуђача/Продаваца
директор
_____________________

за Наручиоца
Декан Факултета
проф. др Владета Стевовић

Напомена: модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

