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Ha ocuoay qnaHa 115.3aroHa ojaruun Ha6aBKaMa (,,C1. uracnur PC',6poj 124/2012, 14/2015 u
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Ha:un uapyvuoqa: Peny6lrzxa Cp6uja
yrrpaBa onrrrrr-rHe HoBr4 KHer(eBau.
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Ayrouoltra florpajuua Bojno4r.rna

-

Omlruscxa

Aapeca Hapyvlroqa: HoBr,r KneNenaq, yr. Kpa$a llerpa I Kapaloplenuha 6p.1.

I{urepuer crpaHuqa Hapyqrroqa: rvrvrv.noviknezeyac.rs
Bpcra Hapyvuoqa: Opmfl jeAnHr4rle JroKrrJrue caMoylpaBe.
Onuc npegmera Ha6aBKe, Ha3I{B I{ o3Hara rr3 orrrrrrer pequrrxa Ha6aBre: jaBHa Ha6aBKa pa,qoBa
6p. JH 1.3.5/2019 - Caua4uj a oodoeodue perce y uacemy Bauamcxo Apaufienoeo, uuaSpa u:
onrrrer peqHlrxa janHux ua6amrl:. 45232151- pa.AoBra Ha o6uoBr4 BoAoBoAHe Mpexe.

Ilpno6urna BpeAHocr yroBopa:

49.989.727

,28 guuapa 6ez fI[B-a, o4nocHo

59.987.672.74

anHapa ca IIAB-oM.

I{sMerleua BpeAHocr yroBopa: Ees usueue yfoBopeHe BpeAHocrz.

O6jenrunuu pa3,ro3rr 3a r{3MeHy yroBopa, y3 n3BoA u: Kourypore AonyMeHTaqnje u,'tr
oAroBapajyher nporuca y (ojrrMa ce HaJra3r.r ocHoB 3a rr3MeHy: Hapylr.r:raq * OnunuHcra
ylpaBa oIIIIITI-IHe HoBI.I KHexeBaq je, uaxou c[poBe,4eHor orBopeuor rrocTyflKa jaBHe na6anre 6p.
Cauauuja noaoaoAHe Mpexe y nacen y Eanarcxo Aparrfe:rono, 3aKJB) {una yroBop
o r.{3Bobe}6y rpabeBraHcxr.rx pa.qoBa Ha caHaq jr4 Bo.roBonHe Mpexe y uaceruy BaHa'rcxo
Apauferoao 6p.IY -40-104/2019 saHa 16.10.2019. roar.rHe ca ,,JABOPHI{K" .{OO Cy6oruqa, rao
HocHoueM nocna HcrtpeA rpyne nouyfava.

JH 1.3.512019

-

je

g.aHa 20.3.2020. roAr,rue Onurruucxoj ynpaBa onrrrrzHe HoBr4 Kuexeraq
AocraBLIo no3HTIrBHo Muru,terre Ha 3axreB Kojv je wBoba.r paAoBa )rrryrzo HaA3opHoM opraHy y
norJreay npoayxelba pora :a r.r:nof eue pa,rloBa.

Hag:opuu opraH

Ornrruncxa yrrpaBa onrrrruHe Honu KneNenaq je aana 20.3.2020. roAnue ynyrr.rna 3axrer 6p.II325-3/2020-10 Vnpasz sa (anr4TaJrHa yJrararra Ayrouonue florpajune Bojeo4raue :a qo6ujane
car,'racHocrrr Ha r.r3MeHy rope HaBeaeuor yroBopa y floraeAy rrpo4yaterr,a poKa 3a Nrrolen e
paAoBa.

Vnpana sa Ka[I4TaJIHa ynaran'a Aynonolane floi<pajraire Bojrogr.me je Ealg'a 7 ,4.2020. roArlHc Aarra
Car.nacuocr 6p. 13 6 -03 1 -23 /2020-03/1 4 :a ugrraeny Yroaopa o j anuoj na6anqu.

naregenor pa3nora norpe6uo je saxryruru Auerc 6p.1 ocHoBHor Yroropa, oAHocHo
yroBopurr,r usueue roje ce oaHoce Ha npoAyxe*e poKa 3a r.rsnofene paAoBa y rpajany oq 23
tr4a

KilJreHAapcKa aaHa.

IIpn.nor:
I4ssoA ras KoHKypcHe 4oxyueuraquje florrtaeJbe VIII Mo4en yroBopa, ulan 3. rojr.r ce
oAHocr.r Ha poK 3a 3aBprrrerar paAona (crpana 42 o4 55),
Mnnrrsese HaA3opHor oprana og gana20.3.2020. ro.qune,
3axren 6p.II-325-3/2020-10 oA AaHa 20.3.2020. roAr.rHe 3a go6ujarre cafrracHocrrr 3a

-

-

usueny Yronopa o januoj na6anqn,
Cauacsocr 6p.II-325-3/2020-11 oa ,qana 20.3.2020. roAr4He 3a r-rarr,reHy Yroeopa o januoj
ua6aa4u,
Carracuocr 6p.136-031-23/2020-03114 o.q AaHa 7 .4.2020. roAuHe 3a uaueny Yroropa o
jannoj na6anqr.r.
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Јавна набавка бр. ЈН 1.3.5/2019 – Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово

Извођач радова је дужaн дa Уговор који му Наручилац достави на потпис, потпише и врати у
року од 3 (три) дана од дана пријемa.
Уколико Извођач радова не поступи у датом року смaтрaће се да одустaје од Понуде због чега
ће сносити све законом предвиђене последице, а Наручилац ће поступити у складу са чланом
113. став 3. ЗЈН и активирати средство финансијског обезебеђења за озбиљност понуде.
II OБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 2.
Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора, изведе стручно и квалитетно
у свему према прописима, правилима струке, техничким условима, стандардима и
нормативима који важе за ту врсту посла.
Извођач радова се обавезује да изводи радове и користи материјале и опрему одговарајућег
квалитета, који одговарају важећим стандардима и у складу су са техничким захтевима
Наручиоца и правилима струке, у свему према понуди описаној у члану 1. овог Уговора, која
чини његов саставни део.
Члан 3.
Извођач радова се обавезује да радове изведе, у свему у складу са техничком спецификацијом
из конкурсне документације, у року од ____ календарских дана (најдуже 120
календарских дана) од дана увођења Извођача радова у посао.
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у
посао је најкасније 15 дана од дана закључивања овог Уговора, уколико није другачије
одређено.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова,
а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење
радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не
обрачунава у календарске дане који су потребни за завршетак радова.
Продужење рока за извођење радова могуће је ако се о томе сагласе обе уговорне стране, а
условљено је услед:
 настанка више силе (кишa, пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време
неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.),
 појаве хитних непредвиђених радова,
 мера предвиђених актима надлежних органа.
Извођач радова је дужан да најкасније 5 дана од дана настанка околности више силе, из
предходног става овог члана, писмено о томе обавести Наручиоца и поднесе захтев за
продужење рока, који мора бити одобрен од стране Надзорног органа. Уколико писмено
обавештење о наведеним околностима и захтев за продужење рока изостану, продужење рока
неће бити признато Извођачу радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са
одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона о
јавним набавкама.
Члан 4.
Потписивањем овог уговора, Извођач радова прихвата све услове под којим ће се изводити
радови, као што су локација, приступ локацији, могућност нормалног извођења радова и по
том основу не може тражити било какве промене Уговора.
Извођач радова потписом овог уговора изјављује да је упознат са пројектно-техничком
документацијом на основу које се изводе предметни радови.
Извођач радова нема право да мења пројектно-техничку документацију, нити може, у случају
непредвиђених околности без претходне писмене сагласности Наручиоца да одступа од исте.
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