ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ,
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ
Бачка Топола,Маршала Тита број 70
Број: 175
Дана: 18.03.2015.
У Бачкој Тополи
ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ
УСЛУГA ОДРЖАВАЊА УЛИЧНЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
БАЧКА ТОПОЛА, ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО У 2015. ГОДИНИ
ЈНМВ-Н-6/15 -2.2.31

Поштовани молим Вас да нам доставите понуду за следеће ставке:
Процењена вредност без ПДВ-а: 400.000,00 динара
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ПДВ-ом

УКУПНО ПОЗ.1 (а/ + б/ + в/ ) + ПОЗ.2. + ПОЗ.3.:

На понуди навести услуге и цене како је дато у захтеву, уредно попуњене и оверене.
Понуда мора бити исправно попоњена и оверена. Уколико понуда није исправно
попуњена и оверена, сматраће се неисправном.
Избор најповољније понуде ће се извршити пременом критеријума “најниже понуђена
цена“.
Цене предметних услуга морају бити исказане у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
Цене у понуди се искључиво дају у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом.. Ценом понуђача
морају бити обухваћени и сви евентуални попусти (не исказују се посебно).
Промене понуђених цена током реализације Уговора неће бити могуће.
Остали елементи за исправност понуде:
- Рок: 07.04.2015.
- Време: до 11 часова
Место: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ
Бачка Топола,Маршала Тита број 70

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ:
1. Структура цене - без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
2. Квалитет – у складу са важећим стандардима у области
3. Рок испоруке – до извршења процењене набвке
4. Услови плаћања- не дужем од 45 дана од дана пријема месечне ситуације и фактуре.
5. Меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла – по потписивању
уговора

6. Наручилац и Извршилац ће након избора по основу критеријума потписати уговор где ће
регулисати обавезе Извршиоца и Наручиоца
- прилог модел уговора

МОДЕЛ УГОВОРА
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА УЛИЧНЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
БАЧКА ТОПОЛА У 2015. ГОДИНИ
Закључен дана ____________________ 2015. године у Бачкој Тополи између :
1.
Јавног предузећа за грађевинско земљиште,урбанистичко планирање и уређење Бачка
Топола, Бачка Топола, ул. М.Тита бр. 70, матични број: 08654930, ПИБ 101444490, текући рачун:
840-643641-87, код Управе за трезор филијала Суботица, кога заступа Иванич Золтан дипл.
економиста, в.д. директор, с једне стране (у даљем тексту: Наручилац ) и
2. ____________________________________________________________________________________,
матични број:________________________________, ПИБ: __________________________________,
текући рачун:_________________________________код ____________________________________
банке, кога заступа директор ____________________ (у даљем тексту: Извршилац ), с друге стране,
на начин и условима како следи:

Члан 1.
Предмет овог уговора је вршење услуга одржавања уличне јавне расвете у насељеном месту
Бачка Топола, Зобнатица и Мићуново у 2015. години, које подразумевају преглед и замену сијалица,
сијаличних грла, пригушница и монтирање светиљки, ангажовањем потребне радне снаге и
употребом сопствене механизације, као и обављање других послова који спадају у послове текућег
одржавања јавне расвете. Сав потребни материјал за одржавање јавне расвете обезбеђује Наручилац.
Извршилац се обавезује да за потребе Наручиоца услуга изврши услуге у свему према
Понуди Извршиоца са спецификацијом услуга бр. _______ од _________ 2015. године која чини
саставни део овог уговора, а која је прихваћена Одлуком директора Наручиоца бр. ______ од
___________ 2015. године у поступку јавне набавке – наруџбеницом број___________.
Уговорне стране утврђују да су јединичне цене у понуди из става 2. овог члана фиксне и не
могу се мењати док траје овај уговор.
Члан 2.
Уговорне стране сагласно констатују да вредност услуге из члана 1. овог уговора према понуди
Извршиоца
износи _____________ динара,
без ПДВ-а,_____________ са ПДВ-ом износи
_________________ динара.
Обрачун услуге вршиће се периодично на основу стварно изведених количина и јединичних
цена из усвојене понуде.
Уговорне стране утврђују да су јединичне цене у понуди из става 1. овог члана фиксне и не
могу се мењати док траје овај уговор.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да ће вредност извршене услуге платити у роковима утврђеним
усвојеном Понудом Извршиоца, по испостављеним привременим - месечним ситуацијама и
испостављеним фактурама.
Наручилац се обавезује да месечну ситуацију благовремено прегледа и овери и изврши
плаћање по испостављеној фактури на рачун Извршиоца код банке у року не дужем од 45 дана од
дана пријема месечне ситуације и фактуре.

Члан 4.
Извршилац ће услуге вршити по позиву Наручиоца месечно, а по потреби и чешће.
Извршилац се обавезује да организује послове одржавања и почне са заменом прегорелих сијалица и
друге неисправне опреме, најкасније у року од 3 дана од дана пријема писаног налога од стране
Наручиоца.
Члан 5.
Извршилац се обавезује да Наручиоцу, у року од пет дана од дана закључења уговора, достави
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла – сопствену бланко соло меницу, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС, са клаузулом «без протеста» са роком
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно завршење услуге.
Инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозив, безуслован и платив на први позив
без права на пригвор.
Извођач је дужан да достави оверено и потписано менично овлашћење за добро извршење
посла –оверену фотокопију картона депонованог потписа овлашћеног лица, који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Члан 6.
Обавезе Извршиоца су:
1. да пре почетка вршења услуге одреди решењем одговорно лице за уговорени посао које је
дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 450 и предметно решење достави Наручиоцу,
2. да ангажује раднике који су стручно оспособљени и са радним искуством за вршење уговорене
услуге,
3. да у складу са законском регулативом која се примењује на ову врсту услуга и радова, уредно води
грађевински дневник који се води за сваки радни дан када се посао обаља, обрачунске листове
грађевинске књиге на основу којих се испостављају привремене и окончане ситуације и осталу
документацију у овом послу,
4. да предузме мере заштите на раду у складу са позитивним прописима за све раднике, опрему,
машине, материјале и трећа лица током на објекте и раднике а вршења услуге и извођења радова,
5. да у току извршења услуге осигура објекте и раднике и примени прописе обезбедности и здрављу
на раду,
6. да води евиденцију о утрошку резервног материјала и опреме,
7. да врши преглед исправности инсталација јавног осветљења и предлаже Наручиоцу послове које
треба извести на мрежи,
8. да прима налоге – пријаве кварова од стране надлежног органа Наручиоца и договара са њим
динамику поправки,
9. да по евентуалним примедбама наручиоца на квалитет извршене услуге и захтеву за отклањање
недостатака поступи у року од два дана од дана њиховог достављања,
10.да у току извршења услуге осигура постојеће инсталације које се налазе на терену и да у случају
оштећења истих својом кривицом, о свом трошку изврши квалитетно и правовремено довођење у
првобитно стање,
11.да надокнади или отклони евентуално проузроковану штету,
12.да по извршењу услуге уклони сав свој преостали материјал и евентуални отпад,
13.д а преузме сав опасан електро отпад ( живине сијалице и остало) и да га складишти у складу са
прописима који регулишу област заштите животне средине и управљање опасним отпадом,
14.да обавезно редовно пријављује место извршења услуге надлежној служби Електродистрибуције и
затражи потребне манипулације на мрежи и у електроенергетским објектима према правилима
Електродистрибуције,
15. да поред истављене ситуације и фактуре Наручиоцу достави оверене листове грађевинског
дневника и грађевинске књиге , као доказ о стварно изведеним радовима,
16. да по завршетку сваког појединачног посла обезбедити прописно функционисање јавне расвете,
као и квалитет свих завршених радова.

Члан 7.
Обавезе Наручиоца су:
1. да обезбеди надзор у току вршења услуге,
2. да писаним путем обавести Извршиоца о лицу одговорном за јавно осветљење и о надзорном
органу,
3. да достави Извршиоцу налог за рад као план обиласака и поправки јавног осветљења за одређени
период,
4. да Извршиоцу преда потребни материјал за одржавање јавне расвете,
5. да од Извршиоца прими изведене послове, тако што ће надзорни орган оверити грађевински
дневник за исте.
Члан 8.
Нарчилац није у обавези да надокнади штету, дуг или обештети било коју трећу страну или
да надоканади штету у случају несреће, повреде радника или било ког другог лица укљученог у
релизацију уговорених услуга на захтев Извршиоца или трећег физичког или правног лица.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим
случајевима:
- уколоко Извршилац не почне са услугом и радовима у року од 3 дана од дана пријема писаних
налога од стране Наручиоца или да по евентуалним примедбама наручиоца на квалитет извршене
услуге и захтеву за отклањање недостатака не поступи у року од два дана од дана њиховог
достављања;
- уколоко Извршилац не заврши услуге и радове у примереном року или их заврши на начин
који није у складу са спецификацијама из налога Наручиоца или не отклони недостатке чије му је
отклањање наложио овлашћени представник Наручиоца;
- уколико Извршилац у року од 5 дана од дана закључења уговора не достави средство
финансијског обезбеђења из члана 5. овог уговора.
Уговор се раскида писаном изјавом Наручиоца која се доставља Извршиоцу, са отказним
роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ, односно образложење
за раскид уговора.
У случају раскида уговора, Извршилац је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и
да Наручиоцу преда врати неискоришћени материјал за одржавање јавне расвете и преда
документацију о реализованим услугама.
Сву штету која настане раскидом овог уговора сноси Извршилац
Члан 10.
На све односе уговорних страна који нису изричито уређени одредбама овог Уговора,
непосредно ће се применити важећи закони, други прописи и добри пословни обичаји.
Члан 11.
Сва спорна питања, која се евентуално јаве у реализацији овог Уговора, уговорне стране
настојаће да реше мирним путем, а ако до тога не дође спор ће решавати стварно и месно надлежан
Привредни суд у Суботици.
Члан 12.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

за Извршиоца услуга :

за Наручиоца услуга:

