ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ" АРИЉЕ

ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку мале вредности

ПРЕДМЕТ:
УЛТРАЗВУЧНИ МЕРАЧИ НИВОА

Редни број јавне набавке: 7/13 МН

Ариље, новембар 2013. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ" АРИЉЕ

ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Како је утврђено да је приликом израде Конкурсне документације за јавну
набавку 7/13 МН „Ултразвучни мерачи новоа“ направљено више грешака у
истој овим путем желимо да појаснимо:
- у Обрасцу бр. 3 („Модел уговора“) који у прилогу достављамо, направљена је
грешка у наслову (пише „уговор о набавцу горива за грејање уместо Уговор ао
набавци ултразвучних мерача нивоа“). Исти је потребно попунити, и оверити
уместо истог у првобитној Конкурсној документацији.
*Како је исправка само у наслову уговора, уколико понуђач попуни стари образац
неће се сматрати да постоји грешка у понуди али ће се иста исправити у
поступку потписивања уговора.
- поред тога постоји и грешка у броју страна, тако да иако пише да конкурсна
докуменатција има 18 страна она у ствари има 16.
- и трећа грешка се налази наа страни 7. у одељку 6.4. Подношење и отварање
понуда, где је у делу „Понуђачи своје понуде, исправно попуњене са свим
прилозима траженим у Конкурсној документацији, подносе најкасније до 27.
новембра 2013. године до 12:00 часова, у затвореним и запечаћеним ковертама, на
адресу: “ЈП за водоснабдевање Рзав”, Чачанска бб, 31230 Ариље, са назнаком:
“Не отварати – понуда за јавну набавку број 7/13 МН – Ултразвучни мерачи
протока”. Исправна назнак на коверти је са назнаком: “Не отварати – понуда за
јавну набавку број 7/13 МН – Ултразвучни мерачи нивоа”.

У прилогу се налази исправљени Модел уговора
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ОБРАЗАЦ 3.

МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
о набавци ултразвучних
мерача нивоа
Закључен између
Наручиоца: Јавног предузећа за водоснабдевање “Рзав” Ариље,
Чачанска б.б. 31230 Ариље,
кога заступа директор Љубо Лазовић и
Извршиоца: _______________________________________________,
________________________________________________
кога заступа _____________________________________

Уговорне стране сагласно констатују:
• Да је Наручилац, Јавно предузеће за водоснабдевање “Рзав” Ариље, у складу са Законом
о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12) а на основу Одлуке о покретању
јавне набавке мале вредности број 2181 од 5.11.2013. године, спровео поступак јавне
набавке мале вредности за набавку 10 ултразвучних мерача нивоа, јавна набавка број 7/13
МН.
• Да је понуђач, _________________________, доставио понуду број _____ од ______,
заведену код Наручиоца под бројем ___________________, која је саставни део овог
уговора;
• Да је Наручилац, ЈП “Рзав” Ариље, донео Одлуку о избору најповољније понуде број
__________________, којом је као најповољнија понуда проглашена понуда понуђача
________________, са којим се приступило закључењу уговора.

Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка ултразвучних мерача нивоа (10 комада) за потребе
Јавног предузећа “Рзав” Ариље, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности, ЈН
број: 7/13 МН, и Конкурсној документацији број 2234 од 13.11.2013. године.
Члан 2.
Извршилац се обавезује да Наручиоцу испоручи 10 ултразвучних мерача нивоа, у свему
према Понуди, која је заведена код Наручиоца под бројем _____________, која је саставни
део овог Уговора. Испорука ће се извршитити по потписивању овог Уговора, у року од
_______ од дана обостраног потписивања. Испоручена роба мора по карактеристикама
одговарати траженом а испоруку мора пратити декларација произвођача.
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Квалитативан и квантитативан пријем извршиће се у просторијама ЈП “Рзав” Ариље.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да Извршиоцу, за испоручена добра, из члана 1. и 2. овог
Уговора, плати цену утврђену Понудом понуђача, која је саставни део овог уговора и у коју
су укључени сви зависни трошкови набавке, са испоруком у Фабрици воде у Ариљу:
Уговорена цена без ПДВ : ....................................................
ПДВ (20%): ....................................................
Уговорена цена са ПДВ :......................................................

____________ динара
____________ динара
____________ динара

(словима:_____________________________________________________)
Члан 4.
Наручилац може одбити пријем, уколико испоручена добра не одговарају по
квалитету, и тражити испуњење уговора у складу Понудом.
Уколико Извршилац не испоручи робу траженог квалитета, у накнадном року који му
по приговору одреди наручилац, наручилац може тражити раскид уговора.
Члан 5.
Начин плаћања: Наручилац се обавезује да своју обавезу измири уплатом средстава на
текући рачун Извршиоца у року од ___________________________________________
______________________________________________________________(унети из понуде).
Члан 6.
Све евентуалне спорове и разлике у примени уговора решаваће овлашћени
представници уговорних страна. У случају да је споразум немогуће решити договором
уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу.
Члан 7.
Саставни део овог уговора је Понуда Извршиоца која је заведена код Наручиоца под
бројем _______________________.
Члан 8.
Уговор ступа на снагу са даном потписивања уговорних страна.
Члан 9.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих су по два за обе
уговорне стране.

НАРУЧИЛАЦ
Јавно предузеће “Рзав” Ариље
директор Љубо Лазовић

ИЗВРШИЛАЦ
______________________
директор _____________
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