
                                                           ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

                   10-D/2021 Грађевински материјал

Овај оквирни споразум закључен је између:

Наручиоца: ЈП „Водовод“ Врање

са седиштем у Врању, улица Београдска 63,

ПИБ: 100403773: Матични број: 07226560

које заступа директор Горан Ђорђевић

(у даљем тексту: Наручилац)

и

следећег  Извршиоца:

  1_____________________________

Са седиштем у  __________  улица ___________

ПИБ:  ___________ Матични број: __________

Телефон: _____________ Телефакс: ___________

кога заступа..___________

(у даљем тексту: Добављач 1);

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама) спровео отворени поступак

јавне набавке добара – ______________________са циљем закључења оквирног споразума.

Рок трајања Oквирног споразума je једна година.

-  да  је  Наручилац  донео  Одлуку  о  закључењу  оквирног  споразума  број   _______  
од__________ год

, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача

- да је Извршилац  доставио Понуду бр ________ од  ___________., која чини саставни

део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача ),

-овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање појединачног 
уговора о јавној набавци.

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет  оквирног  споразума  је  утврђивање  услова  за  закључивање  свих  будућих

појединачних уговора о јавној набавци добара  –Грађевински материјал који се могу према

потребама  Наручиоца  доделити  одабраном понуђачу,  у  складу  са  условима  из  конкурсне

документације за предметну јавну набавку.

Овај оквирни споразум не утврђује конкретну испоруку добара, већ само подразумева да
ће наручилац,  ако му током уговореног периода буде потребно нешто што је  предмет



набавке, склопити са одабраним понуђачем један или више појединачних уговора о јавној
набавци или издати једну или више наруџбеница.

ПОДИЗВОЂАЧ

Члан 2.

Добављач  . наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:

___________________________________.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Рок трајања Oквирног споразума je једна година, а ступа на снагу даном потписивања
свих учесника споразума.

ЦЕНЕ

Члан 4.

Укупна  вредност  овог  оквирног  споразума  износи:2.500.000,00  динара  (словима:  два
милиона петсто хиљада динара), без урачунатог ПДВ-а.

Јединичне  цене  исказане  су  у  Понуди  Добављача,  без  ПДВ-а,  који  пада  на  терет
Наручиоца.

У цену су урачунати сви трошкови које Добављач има у реализацији предметне јавне 
набавке.

ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области.

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.

Стране из уговора су сагласне да се у складу са чланом 157.-161. Закона о јавним 

набавкама, без претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим 

предмета набавке из закљученог оквирног споразума.

У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс оквирног споразума, 

којим ће регулисати повећање уговорене вредности.

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

Члан 5.

Појединачни  уговор  о  јавној  набавци  се  закључује  под  условима  из  конкурсне
документације и овог оквирног споразума у погледу предмета набавке,  цена, начина и
рокова плаћања, рокова извршења услуге.



НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Наручилац ће цену добара плаћати Добављачу у року до 45 дана од дана пријема 
исправног рачуна, на основу обострано потписаног појединачног уговора, или 
наруџбенице о јавној набавци, у складу са овим оквирним споразумом. Добављач је дужан
да рачуне за испоручена добра достави Наручиоцу на адресу:

ЈП Водовод Врање, ул. Београдска 63, 17500 Врање.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 7.

Испорука: сукцесивно, по захтеву наручиоца

Добављач је дужан да испоручи добра у року од __ дана од дана доставе 

спецификације.

Место испоруке – магацин наручиоца: Радничка бб, 17500 Врање

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА И ПРИЈЕМ ДОБАРА

Члан 8.

Добављач  се  обавезује  да  уговорена  добра  испоручи  у  свему  према  техничкој
документацији,  прописима,  стандардима,  техничким нормативима и нормама квалитета
који важе за уговорену врсту добара.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу
обострано потписаног појединачног уговора или наруџбенице о јавној набавци, у складу
са овим оквирним споразумом.

Примопредаја  добара  извршиће  се  на  месту  испоруке  на  основу  отпремнице
Добављача, коју потписују овлашћена лица испред обе уговорне стране, а која представља
обавезан прилог уз фактуру Добављача.

Приликом  примопредаје  Наручилац  је  дужан  да  испоручена  добра  прегледа  на
уобичајени  начин  и  да  своје  евентуалне  примедбе  о  видљивим  недостацима  одмах
саопшти Добављачу.

Добављач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Наручиоца и
недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди Наручилац.

Ако се након примопредаје добара покаже неки недостатак који се није могао открити
уобичајеним прегледом Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести
Добављача без одлагања.



УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Добављач,  у  складу  са  обострано  потписаним  појединачним  уговором  или  са
наруџбеницом о јавној набавци, не испоручи добра у уговореном року обавезан је да за
сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% укупне цене из уговора, с тим да
укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне уговорене цене из овог уговора.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

За добро извршење посла-оквирни споразум:

Добављач  се  обавезује  да  приликом  закључења  овог  оквирног  споразума,  предају
Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница  мора  бити  оверена  печатом  и  потписана  од  стране  лица  овлашћеног  за
потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,
са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат 
од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 
важења менице је 13 месеци од дана закључења овог Оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Добављач  не буде извршавао своје

обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом.

ВИША СИЛА

Члан 11.

Уколико  после  закључења  оквирног  споразума  наступе  околности  више силе  које
доведу  до  ометања  или  онемогућавања  извршења  обавеза  дефинисаних  оквирним
споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети,
који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли
бити спречени од стране погођене вишом силом.

Вишом силом сматрају  се  поплаве,  земљотреси,  пожари,  политичка  збивања  (рат,
нереди  већег  обима,  штрајкови),  императивне  одлуке власти  (забрана  промета увоза  и
извоза) и сл.

Страна  у  оквирном споразуму погођена  вишом силом,  одмах ће  у  писаној  форми
обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће
доказе.



РАСКИД И ОТКАЗ СПОРАЗУМА

Члан 12.

Свака од уговорних страна може раскинути Оквирни споразум у случају  да друга
страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном
року, односно у случају да врши битне повреде споразума, у смислу одредаба Закона о
облигационим односима.

Страна која жели да раскине споразум дужна је да о томе у разумном року писмено
обавести другу уговорну страну.

Раскидом  споразума  не  престаје  евентуална  обавеза  да  се  накнади  стварна  штета
проузрокована другој уговорној страни, а, такође, раскид нема утицаја ни на решавање
евентуалих спорова и уређивање права и обавеза насталих пре раскида.

Уговорна страна која је одговорна за раскид споразума дужна је да другој уговорној страни

надокнади стварну штету.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о
облигационим односима, Добављач нема права да изврши пренос потраживања на трећа
лица без сагласности Наручиоца.

Члан 14.

За  све  што  није  регулисано  овим оквирним  споразумом примењиваће  се  одредбе
закона који регулишу облигационе односе.

Члан 15.

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у овом
оквирном споразуму ће решавати споразумно.

У случају да спор није могуће решити мирним путем, спор ће решавати Привредни суд у 
Лесковцу.

Члан 16.

Овај оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветних примерака од којих по 2 
(два) припадају Добављачу, а 2 (два) припадају Наручиоцу.

     ДОБАВЉАЧ НАРУЧИЛАЦ

                                                                                                       ЈП"Водовод" Врање

…………………………… …………………………………..










