
  

 

УГОВОР О НАБАВЦИ -26-Д/2022 

Стационарни аутоматски агрегат 

закључен између: 

 НАРУЧИЛАЦ:   ЈП „Водовод“ Врање 

 са седиштем у Врању, улица Београдска 63, 

 ПИБ: 100403773: Матични број: 07226560  

 које заступа директор дипл. екон. Горан Ђорђевић       

 (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

 ПОНУЂАЧ: 

                                    са седиштем _____________   улица _____________ 

                                    ПИБ:  _____________    ; Матични број: _____________ 

                                    Телефон: ____________    ; Телефакс:_____________ 

                                    кога заступа директор _________________ 

                                    (у даљем тексту: Добављач ); 

 

Уговорне стране констатују: 

        - да је наручилац на основу  Закона о јавним набавкама   и Одлуке о спровођењу 

поступка јавне набавке у отвореном поступку, спровео поступак јавне набавке , за 

закључење уговора, чији је предмет набавка добара 26-Д/2022 – Стационарни аутоматски 

агрегат 

      - да је понуђач доставио понуду бр. _____  од  ___________  . године, која у потпуности 

испуњава захтеве наручиоца, налази се у прилогу уговора и саставни је део уговора. 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка Стационарни аутоматски агрегат , за потребе ЈП 

''Водовод'' Врање, према понуди понуђача  _____     од __________  године, која чини 

саставни део овог уговора. 

 

 



  

Члан 2. 

            Купац се обавезује да   цену  из члана 1. oвог Уговора у износу од _______________        

динара без ПДВ, увећану за износ ПДВ-а од  ______________динара, плати по условима из 

понуде, а по испоруци предмета набавке. 

            Цена из понуде бр._____    од  _________  која је у поступку јавне набавке 26-Д/20212– 

Стационарни аутоматски агрегат изабрана као најповољнија је фиксна и не може се 

мењати. 

 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 купопродајног уговора. 

 У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс уговора, којим 

ће регулисати повећање уговорене вредности. 

Члан 3. 

Захтев у погледу рока: 

       Испорука: ____________дана, по обостраном потписивању уговора 

Паритет Ф-цо Кумарева чука, општина Врање 

Гарантни рок: __________месеци 

Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе.  

Члан 4. 

Понуђач је у обавези да достави бланко сопствену меницу за озбиљност понуде у 
износу од 3% од прецењене вредности набавке. Меница мора бити евидентирана у 
Регистру меница,оверена печатом и потписанаод стране лица овлашћеног за 
потписивање,а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење. 
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 за озбиљност понуде мора бити једнак понуђеном року важења 
понуде. 
 
Наручилац ће уновчити бланко меницу за озбиљност понуде  дату уз понуду уколико:  
1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 
понуду, или  
Наручилац ће вратити меницу понуђачу након закључења уговора. 
Уколико понуђач не достави ову бланко сопствену меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 



  

За добро извршење посла  
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења 
купопродајног уговора, преда 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 обостраног потписивања оквирног споразума. 
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао 
своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи 
појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство 
обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по 
основу оквирног споразума. 

 

Члан 5. 

         Купац и Продавац су дужни да изврше квалитативну и квантитативну примопредају 

добара који су предмет јавне набавке. Обавеза Купца је да приликом примопредаје добара 

од Продавца на уобичајни начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима 

одмах саопшти Продавцу. 

 У случају да се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао 

открити уобичајним прегледом, Купац је дужан да у року од 24 сата о том недостатку 

писаним путем обавести Продавца. 

        Ако се приликом уобичајне употребе добара утврди да исти имају недостатке тако да 

се због тих недостатака не могу употребљавати, Продавац се обавезује да та добра замени 

другим исправним добрима у року од 2 дана, од дана пријема писане рекламације Купца. 

Члан 6. 

Квалитет добра које је предмет набавке мора да задовољава потребе купца и бити у 

складу са понудом. 

Члан 7. 

Уговорна страна, незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране 

има право на једнострани раскид уговора писменим путем, са отказним роком од 30 дана, 

под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности испунила. 



  

Члан 8. 

            Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 

извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, 

уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 

(двадесетчетири) часа. 

Члан 9. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника 

уговорних страна, и траје до коначног извршења посла, тј. до испоруке уговорене количине. 

Члан 10. 

Измене и допуне Уговора могу се вршити Анексом уговора уз сагласност обе 

уговорне стране. 

 

Члан 11. 

            Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора решаваће споразумно 

овлашћени представници уговорних страна. 

Уколико се неспоразум не може отклонити, настали спор ће се решавати пред 

надлежним Привредним судом у Лесковцу. 

На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Члан 12. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) 

задржавају обе уговорне стране. 

  

 

                  ДОБАВЉАЧ                                                                                 НАРУЧИЛАЦ                                                                   

                                                                                                              ЈП „ВОДОВОД“ ВРАЊЕ                                                                               

-        ---------------------------                                                                    ----------------------------                                                                                                                                                                     

                                                                                                                    -Горан Ђорђевић-   

               



  

                                                

 

 

 

 

 


