Екпнпмска шкпла Ваљевп
Дел.брпј:02-35/2016
Датум: 11.10.2016.
Увидпм у кпнкурсну дпкументацију упчена је грешка за завршетак радпва, на странама 23 и 32,
уместп рпка пд 20 дана треба да стпји рпк пд 30 дана.
У свему псталпм кпнкурсна дпкументација пстаје непрпмеоена.

Секретар шкпле
Милица Максић

Члан 1.
Предмет Уговора је извођење радова на санацији дела кровног покривача у
Економској школи „Ваљево“у Ваљеву и ближе је одређен усвојеном понудом
Извођача број __________ од __________2016. године, која је саставни део овог
Уговора.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се
обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему,
изврши грађевинско- занатске радове на санацији дела кровног покривача, као и
све друго неопходно 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 и количина из понуде Извођача
бр.____________________од _________________. 2016.год
Наручилац ће исплатити Извођачу средства у износу из претходног става, а
која су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину.
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 за извођење радова који су предмет јавне
набавке.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши н а начин:
- аванс у износу од 50% од уговорене цене, уз истовремено достављање менице за
повраћај аванса на пун износ авансне уплате и менице за добро извршење посла.
- остатак од 50% по испостављеним привременим ситуацијама, и окончаној ситуацији,
сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена
из усвојене понуде бр.____ од______2016.године, и потписаним од стране стручног
надзора, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати
неспорни део ситуације.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу
документацију Извођач доставља стручном надзору 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
30 (тридесет) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а
сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих
услова:
-да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту

тек.рачун ________________________,особа за контакт ___________________________
2.

_,мат.бр. __________,ПИБ_______________

тек.рачун

,особа за контакт ______________________

3.

_,мат.бр. _________, ПИБ _______________

тек.рачун

,особа за контакт ______________________

Рок завршетка радова 30 календарских дана од дана увођења у посао.
Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од 2 (две) године од дана
примопредаје радова.
Рок плаћања: аванс 50%, остатак од 50% по испостављеним привременим
ситуацијама и окончаној ситуацији, у року од 45 дана од дана пријема оверене
ситуације.
Рок важности понуде: Важност понуде износи 60 дана од дана отварања понуда.
Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом
који чине саставни део понуде.

Датум

М.П.

Потпис овлашћеног лица

________________
Образац понуде овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери
печатом, уколико наступа самостално или са подизвођачем.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Образац понуде мора бити попуњен,
оверен и потписан од стране овлашћеног лица члана групе који ће бити носилац
посла и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, у складу са потписаним
Споразумom.

