Хемијско-технолошка школа
„Божидар Ђорђевић Кукар“
Влајкова 94., 16000 Лесковац
Бр. ____1206______
Датум 18.11.2020. год.

ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
(члан 27. став 1 тачка 1. Закона о јавним набавкама, „Службени гласник РС“
бр. 91/2019)
Набавка услуга –Израда пројектно техничке документације – више објеката
Бр. 01-2020

Рок за подношење понуда:

24.11.2020. године до 11:00 сати, без обзира на
начин достављања

Понуде доставити на адресу:

Хемијско технолошка школа ,, Божидар
Ђорђевић Кукар, Лесковац
ул. Влајкова 94., 16000 Лесковац

Новембар, 2020. године

На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
91/2019, у даљем тексту: Закон), а у складу са финансијским планом бр. 888 од 03.09.2020.
године и планом набавки на које се закон не примењује усвојеним од стране школског
одбора, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Набавка услуга – Израда пројектно техничке документације – више објеката
САДРЖАЈ
Поглавље
1
2
3
4
5
6
7
8

Назив поглавља
Позив за подношење понуда
Захтеви у погледу начина и услова плаћања, рока као и
осталих услова од којих зависи прихватљивост понуде
Начин, место и рок подношења понуда
Критеријум за избор понуде
Образац понуде
Услови за избор учесника и доделу уговора – основи за
искључење и критеријуми за избор привредног субјекта
Спецификација услуге
Модел уговора

Укупан број страна: 16/16

Комисија:
__________________
__________________
__________________
Д и р е к т о р,
__________________

Страна
2-3
3-4
4
5
6-7
8
12-13
14-16

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Подаци о наручиоцу: Хемијско технолошка школа ,, Божидар Ђорђевић Кукар''
Лесковац, ул. Влајкова 94., 16000 Лесковац
2. Врста наручиоца: образовна установа – средња школа
3. Интернет адреса наручиоца на којој је објавњен позив и конкурсна документација:
http:// http://htsleskovac.edu.rs/

4. Врста поступка: предмет набавке спроводи се у поступку набавке на које се Закон не
примењује сходно члану 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр. 91/2019)
5. Врста предмета: услуге
6. Предмет набавке: услуге: архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске
услуге, Архитектонске и сродне услуге, техничке услуге.
7. Опис предмета набавке: Израда пројектно-техничке документације – више објеката:
израда пројектно техничке документације за реконструкцију, адаптацију спортског полигона,
партерног уређања дворишта и стаза, изградњу ограде око објеката (спортских терена и капије) ,
пројекат електроинсталација и инсталација спољног осветљења - предмет услуга је израда

пројектно техничке документације према приложеном пројектном задатку са обавезом
понуђача за исходовање свих неопходних дозвола за извођење радова. Поступак набавке
се покреће на основу датог овлашћења директору за покретање поступка набавке на коју
се закон не примењује.
8. Ознака из општег речника набавке - CPV: ОРН: 71000000 Архитектонске, грађевинске,
инжењерске и инспекцијске услуге ; 71200000 Архитектонске и сродне услуге,:71300000
Техничке услуге .
9. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
10. Начин, место и рок за подношење понуда: Понуђачи су дужни да понуду доставе до
24.11.2020. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту
на адресу: Хемијско технолошка школа ,, Божидар Ђорђевић Кукар, Лесковац, ул. Влајкова
94., 16000 Лесковац, са назнаком: „Понуда за набавку услуге – Израда пројектно техничке
документације – више објеката – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте
назначи назив и адресу понуђача. Понуде које стигну након наведеног рока (дана и сата),
сматраће се неблаговременим и неће бити узете у разматрање, и исте ће бити враћене
понуђачима неотворене.
11. Лице за контакт

Контакт особe за све информације везане за набавку: Слађана Гавриловић, Гордана
Цветковић, контакт телефон 016 282630, мејл адреса ssbozkukles1@ptt.rs
Ради састављања одговарајуће понуде и упознавања са објектом предмета набавке
заинтересована лица потребне податке могу да стекну у просторијама ХТШ ,, Божидар
Ђорђевић Кукар,, Лесковац, Влајкова 94., 16000 Лесковац

2. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА КАО И
ОСТАЛИХ УСЛОВА ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Наручилац се обавезује да изврши исплату извршених услуга у року не дужем од 45
календарских дана од дана предаје пројектно техничке документације за изградњу
наведених објеката, односно од дана достављања исправног рачуна и његовог уноса у ЦРФ,
уплатом на рачун понуђача коме је додељен уговор.
Захтеви у погледу рока извршења предметне услуге
Рок за израду пројектно техничке документације за више објеката у ХТШ ,, Божидар
Ђорђевић Кукар,, Лесковац и предају задатка је максимално 30 календарских дана од дана
обостраног потписивања уговора, односно датог налога од стране наручиоца за извршење
предметне услуге.
Захтеви у погледу места извршења предметне услуге
Место пружања услуге је у просторијама понуђача са обавезним периодичним
посетама објеката – предмета услуга пројектног задатка.
Захтеви у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. Цена услуге
одређена у понуди је фиксна и не може се мењати за време важења уговора од стране
понуђача.
Подаци о језику на коме понуда мора бити састављена
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на
српском језику. Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити
преведени на српски језик и оверени од стране судског тумача.

3. НАЧИН, МЕСТО И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуђачи су дужни да понуду доставе до 24.11.2020. године до 11:00 часова, без обзира
на начин достављања, у запечаћеном омоту на адресу: Хемијско технолошка школа ,,

Божидар Ђорђевић Кукар, Лесковац, ул. Влајкова 94., 16000 Лесковац, са назнаком:
„Понуда за набавку услуге – Израда пројектно техничке документације – више објеката –
НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив и адресу понуђача.
Понуде које стигну након наведеног рока (дана и сата), сматраће се неблаговременим и
неће бити узете у разматрање, и исте ће бити враћене понуђачима неотворене.

4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Врста критеријума за доделу уговора
Одлука о додели уговора за набавку на коју се закон не примењује - Израда
пројектно техничке документације – више објеката у ХТШ ,, Божидар Ђорђевић Кукар,,
Лесковац, одредиће се применом критеријума – цена.
Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, најповољнија
понуда биће изабрана по основу краћег рока за извршење услуге. Уколико и тада није
могуће донети одлуку о избору понуде, победник ће бити одлучен путем жреба.
Поступак жребања спроводи Комисија за јавну набавку, у просторијама наручиоца у
присуству овлашћених представника понуђача, а о начину и времену жребања понуђачи би
били накнадно обавештени.

5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број ________________ од ____________________ године у поступку набавке услуге
– Израда пројектно техничке документације –више објаеката у ХТШ ,, Божидар Ђорђевић
Кукар,, Лесковац .
ОПШТИ ПОДАЦИ О ИЗВРШИОЦУ УСЛУГЕ
Извршилац услуге (назив предузетника
односно правног лица)
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Особа за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Лице овлашћено за потписивање уговора
Број рачуна понуђача и назив банке
Микро
Класификација извршиоца услуге:
Мало
(заокружити
начин
разврставања
Средње
предузећа према критеријумима Закона о
Велико
рачуноводству)
Физичко лице (предузетник)

Датум : _____________

М. П.

Потпис овлашћеног
лица

Место: _____________
____________________

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
за набавку услуге – Израда пројектно техничке документације –више објаеката у ХТШ

,, Божидар Ђорђевић Кукар,, Лесковац .
Укупна цена без ПДВ-а
Износ ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
У случају да понуђач није у систему ПДВ-а, уписује исту цену и без ПДВ-а и са ПДВ-ом. У
цену су урачунати сви трошкови које понуђач буде имао при извршењу предметне услуге
(трошкови обиласка локације, трошкови потрошног материјала, штампе, коричења и сл.).
1) Рок важења понуде:
_____ (словима: ____________________ ) дана од дана отварања понуда (не краћи од 30
календарских дана од дана отварања понуде)
2) Рок извршења услуге:
Рок за извршење услуге израде пројектно техничке документације износи ________
календарских дана од дана закључења уговора (не дужи од 30 календарских дана)
3) Место извршења услуге: У просторијама понуђача са обавезним периодичним посетама
објектима који су предмет пројектног задатка
4) Рок плаћања:
 не дужи од 45 дана од дана записничког пријема пројектно техничког задатка,
достављања исправног рачуна и његовог уноса у Централни регистар фактура – ЦРФ.

Датум и место:
______________________

М.П.

Потпис одговорног лица
_____________________

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери и потпише, чиме потврђује да
су подаци наведени у обрасцу понуде тачни.

6. ИЗБОР УЧЕСНИКА И ДОДЕЛА УГОВОРА
1. Основи за искљичење
Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка набавке ако:
1) привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од претходних
пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно
осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у
поступку јавне набавке, за:
(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и
кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;
(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело
злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању
привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности,
кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем,
кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре,
кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично
дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично
дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела,
кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело
терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања
тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и
превоза лица у ропском односу;
2) привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно
социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са
посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и
новчане казне;
3) утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока
за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне
средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу
исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с
одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. овог закона;
4) постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама;
5) утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак
одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће
предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу
на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или
доделе уговора.
Напомена: Наручилац ће искључити привредног субјекта из поступка набавке ако у
поступку набавке утврди да постоје основи за искључење.

Испуњеност услова наведених под тачкама 1), 2), 3), 4) и 5) понуђач- привредни
субјекат доказује достављањем изјаве о испуњености критеријума за квалитативан избор
привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење. (Образац бр. 1).
2. Критеријуми за избор привредног субјекта:
Технички и стручни капацитет којим се обезбеђује да привредни субјекат има потребне
кадровске и техничке услове ресурсе и искуство потребно за реализацију услуга из
предмета набавке :
1) привредни субјект је у претходне три године реализовао најмање 5 уговора из предмета
набавке;
2) привредни субјекат нема сукобљене интересе који могу негативно да утичу на пружање
услуга;
3) привредни субјекат има запослено по уговору о раду или по основу уговора о делу или
уговора о повременим и привременим пословима:
- једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом бр. 400 или 401 или 410 или
411 са важећом потврдом издатом од стране Инжењерске коморе Србије – ИКС.
- једног дипломираног електро инжењера или инжењера са лиценцама бр. 350 или 850 и
важећом потврдом издатом од стране Инжењерске коморе Србије -ИКС
Испуњеност услова наведених под тачкама 1), 2), и 3) понуђач- привредни субјекат доказује
достављањем изјаве о испуњености критеријума за квалитативан избор привредног
субјекта којом потврђује да испуњава захтеване критеријуме за избор привредног субјекта.
(Образац бр. 2).

Образац бр. 1
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ
СУБЈЕКТА – ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ

за набавку услуге – Израда пројектно техничке документације – више објеката у ХТШ ,,
Божидар Ђорђевић Кукар,, Лесковац
Понуђач ________________________________________________, са седиштем у
_________________________, улица ___________________________________________
број _______, под материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу
ИЗЈАВА ДА НЕ ПОСТОЈЕ ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ
Изричито потврђујем да не постоје основи за искључење из поступка набавке по
основу услова наведенеих у тачки 6. ,, Избор учесника и додела уговора ,, тачка 1. – ОСНОВИ
ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ , став 1. тачка 1) до 5) конкурсне документације.
Доказе ћемо доставити на основу упућеног захтева од стране наручиоца без одлагања
одмах по њиховом издавању од стране издаваоца доказа.
датум:
_____________
М.П.
место:
_____________

Потпис овлашћеног
лица понуђача
__________________

Образац бр. 2

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ
СУБЈЕКТА – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

за набавку услуге – Израда пројектно техничке документације – више објеката у ХТШ ,,
Божидар Ђорђевић Кукар,, Лесковац
Понуђач ________________________________________________, са седиштем у
_________________________, улица ___________________________________________
број _______, под материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу
ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ЗАХТЕВАНИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА
ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
Изричито потврђујем да испуњавам захетаване критеријуме за избор привредног
субјекта у погледу прописаног техничког и стручног капацитета и услова наведенеих у тачки
6. ,, Избор учесника и додела уговора ,, тачка 2. – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ
СУБЈЕКТА , став 1. тачка 1) до 3) конкурсне документације.
Доказе ћемо доставити на основу упућеног захтева од стране наручиоца без одлагања.

датум:
_____________
М.П.
место:
_____________

Потпис овлашћеног
лица понуђача
__________________

7. СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ
набавка услуга - Израда пројектно техничке документације – више објеката у ХТШ ,,
Божидар Ђорђевић Кукар,, Лесковац
1.Пројектни задатак: Пројектни задатак за израду пројектно-техничке документације за адаптацију
и реконструкцију спортског полигона у дворишту ХТШ ,, Божидар Ђорђевић Кукар,, Лесковац.
Локација: Спортски полигон се налази у ул. Влајкова 94 ., 16000 Лесковац , на КП бр. 11141 до 11144
КО Лесковац
Израдити потребну пројектно техничку документацију за адаптацију и реконструкцију постојећег
спортског полигона на КП бр на КП бр. 11141 до 11144 КО Лесковац
Пројектовање извести тако да буду укључени сви прописи и нормативи за ту врсту објекта.
Сва пројектована решења треба да буду економична и рационална, како са аспекта иницијалне
инвестиционе вредности објекта, тако и са аспекта експлоатационих/амортизационих трошкова. У
том смислу предвидети квалитетне савремене материјале, конструкције и инжењерске техничке
системе.
Урадити катастарско топографски план.
Пројектом предвидети:
- Постојећи спортски полигон/терен је неодговарајућих димензија , размотрити повећање
према стандардима и условима простора
- обележавање терена за мали фудбал и кошарку,
- Скидање, гребање старог пропалог слоја и замену новим мин дебљине 5 цм са хабајућим
слојем гранулације максимално 8 мм а у складу са стандардимаи правилима градње.
- Предвидети конструкције за кошеве с тим да предвидимо постављање стаклених табли или
табли од сличног матерјала.
- Заштитну ограду по стандардима са плетеном жицом мун 3 мм дебљине и квадратићима
максимално 5 цм. Конструкција од дебелозидних цеви 3 мм кутије 50 +50 или јаче
- Предвидети остетљење према димензијама терена.
- Подлогу терена од асфалта. У оквиру пројекта у предмеру и предрачуну радова предвидети
геодетско обележавање терена од стране овлашћене геодетске куће.
- Припремити предмер и предрачун радова и материјала.
Поступак подношења захтева у Обједињеној процедури до добијања грађевинске дозволе ради
пројектант.
Пројектна документација се доставља Наручиоцу у штампаној и електронској форми (PDF, WORD,
EXCEL) на адресу наручиоца лицу које је одређено за пријем документације.
Понуђач је у обавези да изврши све тражене услуге у складу са законским прописима и техничким
нормативима који регулишу ову област а на основу захтева спецификације и потреба наручиоца.

2. Пројектни задатак за израду пројектно-техничке документације за партерно уређење на делу кп.
бр. 11141 до 11144 КО Лесковац, са КТП и електронско подношење захтева за исходовање
грађевинске дозволе до пријаве радова у ХТШ ,, Божидар Ђорђевић Кукар ,, Лесковац
Локација: ХТШ ,, Божидар Ђорђевић Кукар ,, у ул. Влајкова 94., Лесковац, на КП бр. 11141 до 11144
КО Лесковац.

Израдити потребну пројектно техничку документацију за партерно уређење земљишта ХТШ ,,
Божидар Ђорђевић Кукар ,, Лесковац. Пројектовање извести тако да буду укључени сви прописи и
нормативи за ту врсту објекта. Сва пројектована решења треба да буду економична и рационална,
како са аспекта иницијалне инвестиционе вредности објекта, тако и са аспекта
експлоатационих/амортизационих трошкова. У том смислу предвидети квалитетне савремене
материјале, конструкције и инжењерске техничке системе.
Пројектом предвидети:
- Задржавање постојећег зеленила и максимално оптерећење површине ниским украсним
растињем.
- Просторно распоређивање стаза, прилаза, пешачких зона предвите поплочавање бехатон
плочама.
- Електро инсталације и инсталације спољног осветљења дворишта и спортског терена (
уколико постоји осветљење његово измештање због изградње и димензија спортског
терена , замену лед рефлекторима и др.)
- Припремити предмер и предрачун радова и материјала.
Поступак подношења захтева у Обједињеној процедури до добијања грађевинске дозволе ради
пројектант.
Пројектна документација се доставља Наручиоцу у штампаној и електронској форми (PDF, WORD,
EXCEL) на адресу наручиоца лицу које је одређено за пријем документације.
Понуђач је у обавези да изврши све тражене услуге у складу са законским прописима и техничким
нормативима који регулишу ову област а на основу захтева спецификације и потреба наручиоца.

Место: _________________
Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум: _________________
М.П.

______________________

8. МОДЕЛ УГОВОРА
набавка услуга - Израда пројектно техничке документације – више објекта у ХТШ ,,
Божидар Ђорђевић Кукар ,, Лесковац
Закључен између:
1. Хемијско-техничка школа ,, Божидар Ђорђевић Кукар ,, Лесковац ,, ул. Влајкова 94, 16000
Лесковац , ПИБ 100542601 , МБ: 07137753 кога заступа директор школе Тане Куртић , као
наручилац и
2. _____________________________________________, из_______________________
улица и број_________________________, матични број ______________________,
ПИБ ____________________, кога заступа _________________________________, као
најповољнији понуђач (у даљем тескту: извршилац услуге).
Члан 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предмет овог уговора је набавка услуга: Израда пројектно техничке документације за
адаптацију, реконструкцију постојећег спортског полигона и пројектно техничке
документације партерног уређења земљишта са израдом електро инсталација и
инсталација осветљења дворишта и спортског терена у оквиру ХТШ ,, Божидар Ђорђевић
Кукар ,, у Лесковацу ближе одређеној условима датим у понуди понуђача број ______од
_________. 2020. године која заједно са спецификацијом услуге и пројектним задатком
чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ
Извршилац услуге се обавезује да изврши услуге из члана 1. овог уговора, и то:
 Израда пројектно техничке документације – више објеката: Израда пројектно
техничке документације за адаптацију, реконструкцију постојећег спортског
полигона и пројектно техничке документације партерног уређења земљишта са
израдом електро инсталација и инсталација осветљења дворишта и спортског
терена у оквиру ХТШ ,, Божидар Ђорђевић Кукар ,, у Лесковацу
Члан 3.
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Уговорена вредност извршења услуге: Израде пројектно техничке документације више
објеата у ХТШ ,, Божидар Ђорђевић Кукар ,, у Лесковцу износи _______________ динара
без ПДВ-а односно уколико је понуђач у систему ПДВ-а __________________ са ПДВ-ом.

Члан 4.
Цена одређена у понуди је фиксна и не може се мењати за време важења уговора од стране
извршиоца услуге. Понуђена цена обухвата цену услуге – Израде пројектно техничке
документације - више објеата у ХТШ ,, Божидар Ђорђевић Кукар ,, у Лесковцу и исходовања
неопходних дозвола за извођење радова као и осталих пратећих односно зависних
трошкова набавке (трошкове обиласка локације, трошкови потрошног материјала,
трошкови штампе, укоричавања и сл.).
Члан 5.
Наручилац се обавезује да изврши исплату за извршене услуге у максималном року од 45
дана од дана записничког пријема пројектно техничког техничке документације,
достављања исправног рачуна и његовог уноса у Централни регистар фактура ЦРФ.
Члан 6.
Извршилац услуге је дужан да приликом фактурисања односно испостављања рачуна
наручиоцу, у истом назначи рок плаћања, број уговора о пружању услуге и датум његовог
склапања, а који представља основ за плаћање.
Члан 7.
ПЕРИОД ВРШЕЊА УСЛУГЕ
Рок за израду и предају пројектно техничке документације за је ______ календарских дана
(максимално 30 календарских дана)
Члан 8.
МЕСТО ВРШЕЊА УСЛУГЕ
Место пружања услуге је у просторијама понуђача са обавезним обилсаком објеката који
су предмет пројектног задатка.
Члан 9.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај уговор закључује се са роком важења до коначног извршења обавеза уговорних страна
односно до утрошка средстава. Уговор се сматра закљученим када га обе уговорне стране
потпишу, односно у тренутку када исти наручилац прими потписан и оверен од стране
извршиоца услуге.
У име и за рачун наручиоца о извршењу овог уговора стараће се одговорно лице наручиоца
или овлашћено лице које одреди Наручилац.
Члан 10.

За све што није регулисано овим уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим
односима и других важећих законских прописа и подзаконских аката којима се регулише
предмет уговора.
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових саставних
делова решаваће се споразумно, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће
надлежни суд у Лесковцу.
Члан 11.
Наручилац задржава право једностраног раскида Уговора у случају неуредног испуњења
уговорених обавеза од стране продавца.
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља се
другој уговорној страни.
Члан 13.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих наручилац задржава 4
(четири) примерка за своје потребе и извршилац услуге 2 (два) примерка за своје потребе.
НАРУЧИЛАЦ

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ
М. П.

___________________

Напомена: модел уговора понуђач мора да попуни и потпише.

________________________

