УГОВОР О НАБАВЦИ РАДОВА
Радови на крову зграде Фондације за решавање стамбених потреба
младих научних радника и уметника Универзитета у Нишу
у ул. Бранка Крцмановића у Нишу
Закључен између уговорних страна:


Фондација за решавање стамбених потреба младих научних радника и
уметника Универзитета у Нишу, ул. Универзитетски трг 2, Ниш, матични
број: 07004532, ПИБ: 100167898, коју заступа проф. др Драгослав Стојић,
управитељ (у даљем тексту Наручилац)
и

2.
_____________________________________________(пун назив извршиоца
посла)
,из____________________,
ул.
_______________________бр._____,
матични
број
_____________,
ПИБ
________________,
рачун
бр.
____________________ код пословне банке _________________________, кога
заступа _____________________________________, (у даљем тексту Извођач)
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду,
понуду са подизвођачем, односно понуђач који ће у име групе
понуђача потписати уговор.
Основ уговора:
Број и датум одлуке о додели уговора: ______________________________
Понуда изабраног понуђача број: ______ од____________.
Члан 1.
Предмет Уговора су радови на крову зграде Фондације за решавање стамбених
потреба младих научних радника и уметника Универзитета у Нишу у ул. Бранка
Крцмановића у Нишу, који је ближе
одређен усвојеном понудом Извођача број
________ од
_________
2022. године, датој у поступку набавке радова на
демонтажи постојеће кровне конструкције, сечење и уклањање дрвећа и шута са крова
зграде Фондације, која чини саставни део овог уговора заједно са обрасцем понуде
(предмером и предрачуном радова).
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да
обезбеди радну снагу, материјал и опрему, изврши грађевинске радове, као и све друге
активности неопходнe за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора
износи укупно __________________________________динара, без ПДВ-а, односно
_________________динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из
понуде Извођача бр. ______од ______ 2022. године.
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Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед
повећања цене елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне
трошкове Извођача.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од
највише 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема окончане ситуације коју Извођач
испоставља Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, на основу
изведених количина уговорених радова и уговорених цена.
Извођач је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек по
извршеној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова и сачињавања
записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове
грађевинске књиге, и другу документацију Извођач доставља именованом стучном
надзору Наручиоца који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у
супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права
приговора.
Члан 4.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од
_________календарских дана (рок не може бити дужи од 40 календарских дана), од
дана увођења у посао.
Датум увођења у посао и стручни надзор уписују се у грађевински дневник.
Пријем радова извршиће се према одредбама овог уговора.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 5.
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да у тренутку
закључења уговора достави:
- Бланко соло меницу за добро извршење посла – са назначеним номиналним
износом од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, само оверену и потписану од стране
лица овлашћеног за заступање, са роком важења који је најмање 10 дана дужи од дана
истека гарантног рока. Бланко соло меница мора бити са клаузулом «без приговора» ,
«по виђењу», «неопозива» и «безусловна»,
- Менично овлашћење да се меница у износу од 10% од вредности уговора без
ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења
уговорних обавеза по закљученом уговору,
- Потврду о регистрацији менице – меница се региструје у складу са чланом 47а
Закона о платном промету,
- Копију картона депонованих потписа код банке на којима се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере,
- ОП образац – оверени потписи лица овлашћених за заступање.
Потпис овлашћеног лица на свим меницама и меничним овлашћењима мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење остаје на
снази.
По завршеном послу наручилац ће менице вратити, на писани захтев понуђача.
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Члан 6.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом
Извођача,
- у случају дејства више силе,
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран
Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора,у
писаној форми, уз сагласност Наручиоца, Извођач подноси Наручиоцу у року од два
дана од сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека коначног рока за
завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о
томе постигну писани споразум.
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у
рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне
накнаде.
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Члан 7.
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном
року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене
вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи
од 5% од вредности укупно уговорених радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка
Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.
Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као
и неиспуњења обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од износа
уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и
разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора
да докаже.
Члан 8.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са
важећим прописима, техничким прописима, текуће-техничком документацијом и овим
уговором.
Извођач се обавезује:
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача
радова.
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за
ту врсту посла и у уговореном року.
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку опреме
потребну за извођење уговором преузетих радова;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без
права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава
предвиђену динамику;
- - да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење
складишта својих материјала и слично, и преузима све одговорности према државним
органима и трећим лицима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне
средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до
предаје радова Наручиоцу у складу са Правилником о заштити на раду при извођењу
грађевинских радова;
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- Извођач је одговоран за штету насталу на објекту, као и према трећим лицима
ако не докаже да је благовремено преузео све мере из делокруга своје надлежности да
до тога не дође. Понуђач је одговоран и за недостатке који су настали као последица
неблаговременог предузмања мера да се уочени недостаци отклоне;
- да се строго придржава мера безбедности и заштите на раду;
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије,
који регулишу ову област;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом
трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену
набављеног или уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у
доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је
спреман за њихов пријем;
- да гарантује квалитет изведених радова, с тим да отклањању недостатка у гарантном
року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему
писаног позива од стране Наручиоца
Члан 9.
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на
начин одређен чланом 3. овог уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими
наведене радове.
Члан 10.
Гарантни рок за изведене радове износи _____ месеци (минимум 24 месеци)
рачунајући од дана примопредаје радова.
Члан 11.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те
и за радове изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као
да их је сам извео.
Члан 12.
Извођач може, уз сагласност одговорног лица Наручиоца и надзорног органа,
извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност
објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или
другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току
израде пројектне документације.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из
става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.
Члан 13.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава
Наручиоца и надзорног органа, а дан завршетка радова уписује се у грађевински
дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од
завршетка радова.
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Комисију за примопредају радова чине лице именовано од стране Наручиоца и
један представник Извођача, уз учешће надзорног органа.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова.
Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није
било нужно у поступку техничког прегледа, Комисија сачињава рекламациони записник
у којем се наводе недостаци на изведеним радовима као и рок у којем је Извођач
радова дужан да отклони наведене недостатке. Уколико Извођач радова не отклони
недостатке наведене у рекламационом записнику у остављеном року, Наручилац ће
отклонити недостатке о трошку Извођача, ангажовањем трећих лица.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре
техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3
(три) извода са приложеним атестимау два примерка.
Члан 14.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази
стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране надзорног органа
Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности
изведених радова, који врши Комисија састављена од представника Наручиоца и
Извођача, уз учешће надзорног органа.
Члан 15.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
- ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења уговора не достави средство
обезбеђења за добро извршење посла,;
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 5 календарских дана, а о
узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу
са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине
са извођењем радова;
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту
посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по
примедбама одговорног лица у примереном року у складу са Законом о
планирању и изградњи;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију, без икаквих правних
последица по Наручиоца.
Члан 16.
У случају једностраног раскида уговора Наручилацима право да за радове који
су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира средство обезбеђења за
добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади
Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом
уговору и цене радова новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној
страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да
садржи основ за раскид уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања, да Наручиоцупреда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о
стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна
која је одговорна за раскид уговор.
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Члан 17.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе
Посебних узанси о грађењу, као и других позитивних законских прописа из ове
области.
Члан 18.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда према
месној надлежности у моменту подношења тужбе.
Члан 19.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна.
Члан 20.
Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну
страну.

НАРУЧИЛАЦ
________________________
Проф. др Драгослав Стојић, управитељ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
______________________
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