ИЗМЕЊЕНИ МОДЕЛ УГОВОРА
пружању сервисних услуга и купопродаји резервних делова за
за потребе одржавања опреме RUHLAMAT

закључен између:

НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ
Краља Петра бр. 12, Београд
___________________________________
(у даљем тексту: Корисник)
с једне стране,

и
__________________________________
коју заступа _____________________ директор
(у даљем тексту: Пружалац услуга)
с друге стране
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора је пружање сервисних услуга и купопродаја резервних делова за потребе
одржавања опреме RUHLAMAT (у даљем тексту: добра и услуге), према понуди Пружаоца
услуга заведеној у Народној банци Србије под бројем /од / 2020. (попуњава Корисник) и
Техничкој спецификацији, које чине саставни део уговора
ЦЕНЕ И ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 2.
Јединичне цене добара и услуга утврђене су у понуди из члана 1. овог уговора.
Укупна вредност уговора износи / динара (Попуњава Корисник), без ПДВ-а (процењена
вредност јавне набавке).
Страни понуђач:
Јединичне цене добара у понуди (Техничкој спецификацији) из члана 1. овог уговора
исказане су према паритету испоруке FCA Gerstungen (Incoterms 2020), а испорука се врши на
паритету FCA Gerstungen (Incoterms 2020) уз обавезну организацију транспорта од стране
Пружаоца услуга до Корисника.
Домаћи и страни понуђач:
Јединичне цене добара се не могу мењати 60 дана од дана закључења уговора, након чега
ће се одређивати на начин одређен у обрасцу понуде из члана 1.овог уговора.
Цена радног дана техничара и инжењера у обрасцу понуде не могу се мењати у периоду
важења уговора.
Максимални трошкови доласка и боравка сервисера одређени су у понуди из члана 1. овог
уговора.
НАЧИН И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА
Члан 3.
Пружалац услуга ће испоруку добара и услуга извршавати сукцесивно, у периоду важења
уговора, на основу појединачних позива (укључујући и имејл) представника Корисника.
Пружалац услуга се обавезује да изврши испоруку резервних делова и да се одазове на позив
представника Корисника за извршење услуга на начин и у роковима наведеним у понуди из члана
1. овог уговора.
Приликом вршења испоруке добара и услуга Корисник и Пружалац услуга се обавезују да
примењују све мере прописане у циљу спречавања ширења корона вируса SARS-CoV-2.
У случају да због мера из става 3. овог члана, није могуће вршење услуга у роковима
утврђеним у понуди из члана 1. овог уговора, сматраће се да је до кашњења односно до
неизвршења услуга, дошло због више силе.
Домаћи понуђач:
Пружалац услуга се обавезује да испоруку добара или вршење услуга временски најави на
електронску пошту zahtevi.zin@nbs.rs, са следећим подацима: дан и време испоруке, податке о
Пружаоцу услуга, имена и презимена особа која ће добра испоручити и регистарски број возила.
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Страни понуђач:
Пружалац услуга се обавезује да благовремено на електронску пошту zahtevi.zin@nbs.rs,
обавести Корисника о: датуму отпреме наручених добара, транспортном средству, уговореној
количини, бруто и нето тежини, ради предузимања неопходних мера за царињење и пријем робе,
и/или датуму доласка сервисера, податке о Пружаоцу услуга, имена и презимена особа која ће
извршити услуге.
ПЛАЋАЊЕ
Члан 4.
За извршене услуге и замењене резервне делове Пружалац услуга испоставља рачун који
гласи на име Народна банка Србије, Краља Петра 12, Београд, а доставља га на плаћање на адресу
Корисника – Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, Пионирска 2.
Корисник се обавезује да за извршене услуге и замењене резервне делове плати Пружаоцу
услуга према ценама из члана 2. овог уговора, у року наведеном у понуди из члана 1. овог
уговора.
Пружалац услуга се обавезује да приликом фактурисања испоручених добара на рачуну
наведе и број уговора под којим је исти заведен код Корисника (ЗИН. бр) и број јавне набавке –
ЈН 133/2020).
Пружалац услуга задржава власништво над обезбеђеним добрима док се плаћање не изврши.
Страни понуђач - ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ИСПОРУЧЕНЕ РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ
Члан 5.
Приликом испоруке резервних делова Пружалац услуга се обавезује да достави Кориснику
следећа документа:


рачун – трговачка фактура (један оригинал и две копије);



товарни лист (један оригинал и две копије) – страни понуђач.

Пружалац услуга се обавезује да приликом испоруке обезбеди и достави и друга документа
потребна за увоз и царињење резервних делова.
Након отпреме резервних делова Пружалац услуга је дужан да у што краћем року достави
Кориснику, путем курирског сервиса – брзе поште, један оригиналан примерак рачуна.

ПРИЈЕМ ДОБАРА И УСЛУГА
Члан 6.
Домаћи понуђач:
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају добара
или услуга, о чему се води Записник који потписују представник Корисника и представник
Пружаоца услуга, а који се сачињава у два примерка од којих свака уговорна страна задржава по
један примерак.
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Приликом примопредаје, представник Корисника је дужан да испоручена добра или услуге
на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти
Пружаоцу услуга.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним
прегледом, представник Корисника је дужан да без одлагања о том недостатку писменим путем
обавести Пружаоца услуга.
У случају да је Пружалац услуга знао или морао знати за недостатке, Корисник има право
да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно да
благовремено обавести Пружаоца услуга о уоченом недостатку.

Страни понуђач:
Преузимање добара врши се у месту одредишта, у складу са документацијом уз испоруку и
потписивањем отпремног документа од стране представника Корисника.
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативни и квантитативни пријем извршених
услуга о чему се води записник који потписују представник Корисник, с једне стране и сервисер
Пружаоца услуга, с друге стране.
УТВРЂИВАЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
Члан 7.
У случају непотпуне испоруке или видљивих оштећења на паковању добара, као и
материјалних недостатака на испорученим добрима или извршеним услугама који су се појавили
након преузимања добара или извршења услуга, ако су такви недостаци последица узрока који
је постојао пре преузимања добара или неквалитетно извршених услуга, Корисник без одлагања
по откривању материјалних недостатака доставља Пружаоцу услуга рекламациони записник
којим прецизира врсту и природу недостатака и може употребити правна средства из члана 8.
овог уговора.
Корисник рекламациони записник упућује Пружаоцу услуга путем електронске поште
(email) потврђено препорученим писмом.
Члан 8.
У случајевима из члана 7. овог уговора Корисник има право да захтева од Пружаоца услуга
да у року од 30 дана од дана пријема рекламационог записника испоручи друго добро и/или
поново изврши услугу без недостатка (испуњење уговора).
Ако Корисник не добије испуњење уговора у року из претходног става, и ако је до
неиспуњења уговорних обавеза дошло кривицом Пружаоца услуга те је у потпуности је
одговоран за то неиспуњење, Корисник има право на снижење цена добара и/или услуга које су
биле предмет рекламације, о чему писмено обавештава Пружаоца услуга.
Корисник може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је Пружалац услуга
обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Пружалац услуга неће моћи
да испуни уговор ни у накнадном року.
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Страни понуђач: НЕИСПРАВНОСТИ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА ПРАТИ ДОБРА
Члан 9.
У случају утврђених неисправности у достављеној документацији из члана 5. став 1. и 2.
овог уговора, Корисник ће без одлагања о тим недостацима обавестити Пружаоца услуга путем
електронске поште (email) и захтевати од Пружаоца услуга да без одлагања достави исправну
документацију.
Уколико су због достављања неисправне документације из члана 5. став 1. и 2. овог уговора
за Корисника настали трошкови Корисник има право да захтева од Пружаоца услуга да у року
од 8 од дана пријема писаног захтева Корисника достави књижно одобрење, којим се Пружалац
услуга саглашава да Корисник умањи испостављени рачун за вредност насталих трошкова.
Корисник се обавезује да уз захтев из претходног става Пружаоцу услуга достави доказе о
висини трошкова насталих као последица радњи Пружаоца услуга из става 1. овог члана.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
Уколико Пружалац услуга у уговореном року не испуни уговорену обавезу из члана 1. овог
уговора, а под условом да до тога није дошло кривицом Корисника, нити услед дејства више
силе, обавезан је да за сваки дан задоцњења плати Кориснику износ од 0,5% укупне вредности
наручених добара и/или наручене услуге.
Уговорна казна из става 1. овог члана почиње да се рачуна од првог наредног дана од дана
истека уговореног рока за испуњење уговорене обавезе и рачуна се до дана испуњења уговорене
обавезе, а најдуже до дана у коме вредност обрачунате уговорне казне достигне 5% укупне
вредности вредности конкретне испоруке и извршених услуга.
Уколико Пружалац услуга уопште не изврши уговорену обавезу, Корисник има право да за
сваки појединачни случај наплати уговорну казну у висини од 5% укупне вредности наручених
добара и услуга.
Пружалац услуга се обавезује да у року од 8 дана од дана пријема писаног захтева Кориснка
достави књижно одобрење ради наплате уговорне казне из овог члана.
Право Корисника на наплату уговорне казне не утиче на право Корисника да захтева
накнаду штете.
Продавац није одговоран за било какву индиректну или последичну штету или губитак
(укључујући било какав губитак профита, прекид пословања и слично).
ГАРАНТНИ РОКОВИ
Члан 11.
Гарантни рок за испоручена и уграђена добра износи ______ месеци по пријему и уградњи
добара.
Пружалац услуга се обавезује да се у гарантном року одазове на позив (укључујући и имејл)
представника Корисника за сервисном интервенцијом у року одређеном у понуди из члана 1.
овог уговора.
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ВАЖЕЊЕ УГОВОРА
Члан 12.
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од обе уговорне стране и
закључује се на период од 12 месеци.
Утрошком средстава Корисника за предметне услуге по овом уговору у укупном износу из
члана 2. став 2. овог уговора, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор престаје да важи,
о чему Корисник обавештава Пружаоца услуга.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 13.
Свака уговорна страна може раскинути овај уговор писаним путем у случају неиспуњења
обавеза предвиђених уговором друге уговорне стране. Неиспуњење обавезе постоји када:
- Пружалац услуга материјално не изврши испоруку и замену добара у складу са овим
уговором и
- Пружалац услуга постане стечајни дужник, несолвентан, у процесу ликвидације или
престанка рада у било којој надлежности.
Уговорна страна која раскида уговор мора о раскиду обавестити другу уговорну страну,
обавештењем у писменој форми путем поште, препоручено, са повратницом или електронским
путем (имејл).
ЗАБРАНА ПРЕНОСА И ЗАЛОГЕ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ УГОВОРА
Члан 14.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним лицима или физичким
лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други
начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
Пружалац услуга одговара Кориснику у случају неовлашћеног уступања, односно давања у
залогу свог потраживања из овог уговора.
Корисник има право на накнаду штете због непоштовања ове одредбе уговора.
ЗАШТИТА ОД ЕВИКЦИЈЕ
Члан 15.
Пружалац услуга је дужан да Кориснику испоручи добра слободна од права или
потраживања трећих лица.
Пружалац услуга одговара Кориснику по питању нарушавања било којих права на
интелектуалну својину која припадају трећем лицу, на испорученим добрима које искључује,
умањује или ограничава право Корисника на коришћење и располагање.
Одговорност Пружаоца услуга не прелази 100% (сто процената) укупне вредности овог
уговора.
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ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
домаћи понуђач - На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе
закона којим се уређују облигациони односи, као и други прописи који уређују ову материју
страни понуђач - На питања која нису регулисана овим уговором примењује се швајцарски
Законик о облигационим односима.
Члан 17.
Пружалац услуга је дужан да без одлагања, писмено обавести Корисника о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке током важења уговора и да је
документује на прописани начин, уз навођење броја уговора под којим је исти заведен код
Корисника (ЗИН. бр.) и број јавне набавке – ЈНМВ 133/2020.
Члан 18.
Домаћи понуђач:
Уговорне стране ће све настале спорове решавати споразумно, у супротном надлежан је
Привредни суд у Београду.

Страни понуђач:
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају
споразумно.
Сваки спор који евентуално проистекне из овог уговора или у вези са њим, биће коначно
решен према правилима Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије, уз
примену њеног Правилника. Место арбитраже биће Београд.
Језик у арбитражном поступку и кореспонденцији биће енглески.
Члан 19.
домаћи понуђач:
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по три (3) примерка.
страни понуђач:
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака на енглеском језику, од којих свака
уговорна страна задржава по три (3) примерка.

За Пружаоца услуга

За Корисника

Измењени модел уговора за јавну набавку мале вредности услуга – сервисне услуге и резервни
делови за потребе одржавања опреме Ruhlamat, ЈНМВ 133/2020
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