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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Амбасада Републике Србије у Анкари
Remzi Oğuz Arık Mahallesi Yazanlar Sokak No. 1 Çankaya
ANKARA TURSKA
Интернет страница: http://www.ankara.mfa.gov.rs/
1.2 Напомена да се спроводи поступак набавке радова велике вредности
Предметни поступак набавке услуга велике вредности се спроводи на основу Члана 7, став 1,
тачке 16 Закона о јавним набавкама, Закључка Владе Р. Србије 05-број: 390-7480/2018 од
02.08.2018. године, Директиве о набавкама у дипломатско-конзуларним представништвима РС,
бр. 716/ГС од 20.05.2013 године, Упутства о спровођењу набавки у ДКП РС у иностранству бр.
716-2/ГС од 03.07.2013. године, Инструкције МСП/ГС бр. 385-4 од 09.08.2018. године и Одлуке о
покретању поступка набавке велике вредности услуге број 01/2018 од 13. августа 2018. годинe.
1.3 Предмет набавке
Предмет набавке су услуге дизајна, монтаже и демонтаже штанда Републике Србије на 87.
Међународном сајму у Измиру, Република Турска, са клаузулом „кључ у руке“.
Предмет набавке је ближе одређен у поглављу 8. Техничке спецификације, (врста и опис
услуга/радова који су предмет набавке )– технички задатак.
1.4 Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о набавци
Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о набавци. Уговор ће бити закључен са
понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор.
1.5. Одлука о додели уговора ће бити донета у року од три дана од дана јавног отварања
понуда. Наручилац задржава сва права по питању доношења одлуке о додели уговора
најповољнијем понуђачу. Наведена одлука не може бити предмет спора и вођења
поступка пред правосудним органима земље пријема.
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
2.1 Подаци о језику на којем понуда мора бити сачињена
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак набавке услуга.
Понуда мора бити сачињена на српском или енглеском језику.
2.2 Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припреме понуде
Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду
њихов саставни део, понуђач попуњава читко, како би могла да се утврди стварна садржина
понуде, а овлашћено лице понуђача их потписује и печатом оверава.
Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни
део конкурсне документације.
Ако се у понуди врше исправке потребно је да исте буду парафиране и оверене печатом
понуђача. Понуда мора да буде јасна и недвосмислена, са свим прилозима који представљају
саставни део документације.
Пожељно је да сви документи, поднети у понуди, буду повезани траком у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
2.3 Понуда са варијантама није дозвољена
Понуђачи морају поднети понуду за целокупну набавку, понуда са варијантама није
дозвољена.
Наручилац задржава право да одустане од вршења избора:
-

ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне документације;

-

услед више силе или из других оправданих разлога.

2.4 Услови које мора да испуни понуђач
Понуда се сматра исправном и потпуном ако понуђач поднесе:
- попуњен „образац понуде“
- Документа која издају званичне институције
Доказ да је понуђач регистрован код надлежног Суда државе у којој има седиште, за
извођење радова који су предмет уступања;
- Доказ, изјаву из које се види да фирма није под стечајем и да није покренут
поступак против ње;
- Попуњен „образац подаци о понуђачу“
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Модел уговора. Понуђач мора да попуни модел уговора, стави печат и потпис, чиме
потврђује да се слаже са елементима модела уговора,

2.5 Место израде штанда
Услуге и радови на дизајну, монтажи и демонтаже штанда ће се изводити у објекту Хала 4 у
Измиру на адреси Şair Eşref Blv.No 50 Montrö, Kültürpark 35230 Alsancak Izmir.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
2.6 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач и обрнуто. У Обрасцу понуде понуђач наводи на
који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, као заједничку
понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
2.7 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити
већи од 50% .
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени
у Упутству како се доказује испуњеност услова.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
2.8 Понуду може поднети група понуђача
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) Понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;
4) Понуђачу који ће издати рачун;
5) Рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) Обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у
Упутству како се доказује испуњеност услова.
2.9 Права наручиоца после отварања понуда
Наручилац може захтевати додатна објашњења, контроле и допуштене исправке од понуђача
после подношења понуде и вршити контролу код понуђача.
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2.10

Захтеви у погледу начина и услова плаћања

Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача, и то:
- До 40% од уговорене цене, на име аванса, у року од 7 дана од дана пријема авансног
предрачуна и банкарске гаранције, односно одговарајућег средства финансијског обезбеђења за
повраћај авансног плаћања;
Остатак уговорене цене, након окончаног посла и пријема коначног рачуна.
Даном пријема сматра се дан наведен на заводном штамбиљу наручиоца.
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са могућностима
извршења буџета Републике Србије.
2.11

Средства финансијског обезбеђења

б) Добављач је дужан да достави:


Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања (или друго средство финансијског
обезбеђења које се издаје за тражене сврхе) , у року од 10 дана од дана закључења уговора,
а која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права
на приговор. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини
плаћеног аванса са ПДВ-ом, са роком важења који је 30 дана дужи од уговореног рока.
Ако се за време трајања уговора промени уговорени рок, добављач је дужан да продужи
рок важења банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. Наручилац ће уновчити
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања уколико добављач не буде оправдао
примљени аванс у роковима и на начин предвиђен уговором. (добављач доставља само
ако је тражио исплату аванса).



Банкарску гаранцију за добро извршење посла (или друго средство финансијског
обезбеђења које се издаје за тражене сврхе), у року од 10 дана од дана закључења уговора,
а која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права
на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који је 30 дана дужи од уговореног рока.
Ако се за време трајања уговора промени уговорени рок, добављач је дужан да продужи
рок важења банкарске гаранције за добро извршење посла. Наручилац ће уновчити
банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико добављач не буде извршавао своје
уговорене обавезе у роковима на начин предвиђен уговором.

*Напомена: У случају да наведена средства обезбеђења не постоје као таква у држави у којој
понуђач има седиште, потребно је да понуђач достави писану изјаву у којој исто и наводи као и
која средства обезбеђења се издају за тражене сврхе у складу са прописима државе у којој
понуђач има седиште као и да иста и достави.
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2.12

Гарантни рок

Општа гаранција се односи на исправност и квалитет пружених услуга, у периоду од 1. до
11. септембра 2018. године.
Недостатке настале у гарантном року, понуђач је дужан да отклони бесплатно и то у
најкраћем року.
У случају да понуђач не обезбеди тражени гарантни рок (дефинисан у ставовима овог
поднаслова) понуда ће бити одбијена.
2.13

Рок завршетка радова

Рок завршетка радова који су предмет ове набавке не може бити дужи од 10
календарских дана од дана закључења уговора.
2.14

Разлози за одбијање понуде

Биће разматране само потпуне ,понуде које су благовремено предате и које у
потпуности испуњавају све захтеве из тендерске документације.
Непотпуне понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
2.15

Критеријум за избор најповољније понуде

Одлука о додели уговора о набавци радова, донеће се применом критеријума најниже
понуђене цене, по претходно испуњеним свим захтевима и обавезним условима наручиоца
наведеним у конкурсној документацији.
2.16

Примопредаја и коначни обрачун

Примопредаја и коначни обрачун се врши записником о примопредаји који потписују
овлашћени представници наручиоца, изабраног понуђача
Записник се сачињава одмах по завршетку посла, пре достављања коначног рачуна.
2.17

Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Вредности у конкурсној документацији и цена у понуди се исказују у еврима без ПДВ-а.
и са обрачунатим ПДВ-ом.
Понуђена цена обухвата: услуге, радове и све друге зависне трошкове који су потребни за
завршетак посла.
Цена је фиксна и не може се мењати.
2.18

Исправка у подацима

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању података у конкурсној документацији,
дужан је да је исправи, правилно попуни, печатом овери и потпише овлашћено лице понуђача.
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2.19

Обустава поступка набавке

Наручилац задржава право да обустави поступак набавке из објективних и доказивих
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се
започети поступак оконча.
2.20

Дизајн, монтажа и демонтажа штанда по систему „кључ у руке“

Изабрани понуђач ће приступити предмету набавке тако што ће без посебних трошкова по
наручиоца извршити све припремне, занатске, завршне и друге радове, који се не наводе
одвојено, али су неопходни за комплетирање и обезбеђивање функционалности штанда.
Изабрани понуђач ће са дужном пажњом испунити предмет набавке у складу са уговором
о набавци и техничким захтевима.
2.27

Измене током трајања уговора

Наручилац може, након закључења уговора о јавној набавци повећати обим предмета
набавке највише до 5% од укупне вредности закљученог уговора, уколико за то постоје
оправдани разлози.
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3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број ____________________ од ______________ године за набавку, услуге
дизајна, монтаже и демонтаже штанда Републике Србије на 87. Међународном сајму у Измиру,
Република Турска, са клаузулом „кључ у руке“
Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача
Адреса
Име особе за контакт
Порески број рачуна
Електронска адреса
Број телефона
Број телефакса
Број рачуна и назив банке
лице одговорно за потписивање
уговора
Понуду дајем:
(заокружити а), б) или в) и податке уписати под б) или в))
а) самостално
б) са подизвођачем:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача)
в) као заједничку понуду:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
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(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
3) Понуђена цена са свим зависним трошковима је:

____________________ (словима: _________________________________________) евра без ПДВ а,
односно ------------------------------евра са ПДВ.
4) Рок за завршетак посла :
Максимално 10 календарских дана од дана од дана од дана закључења уговора.

6) Захтевани аванс је
аванс од ____________%, од вредности уговора, (максимални износ аванса може бити 40%.од
вредности понуде)

датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног лица
понуђача
___________________

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, печатом овери и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су наведени у обрасцу понуде.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац
понуде попуне, печатом овере и потпишу сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, печатом оверити и потписати Образац
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4. УСТАНОВЉАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ПОНУЂАЧА
Понуђач у поступку набавке мора доставити:
Доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, тј уписан у одговарајући регистар или је
регистрован у Суду државе у којој има седиште. Напомена: У случају да понуду подноси група
понуђача, доказ доставити за сваког од учесника из групе. У случају да понуђач подноси понуду
са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за
сваког од њих)
Доказ да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда.
Доказ, изјаву из које се види да фирма није под стечајем и да није покренут поступак
против ње;
Доказ да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
државе у којој има седиште.
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Доказ да понуђач има довољан пословни капацитет,
Доказ о референтним радовима, да је понуђач има најмање два закључена уговора са истим или
сличним предметом набавке.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци
који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Докази о испуњености услова, могу се достављати у неовереним копијама.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу,
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним
органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
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7. МОДЕЛ УГОВОРА
за „Услуге на изради штанда на 87. Међународном сајму у Измиру, Република Турска, ради
учешћа Републике Србије, са клаузулом „кључ у руке“
Закључен између 1. Амбасада Републике Србије у Анкари, коју заступа амбасадор
Зоран Марковић (у даљем тексту Наручилац)
с једне стране
и
2. Предузеће----------------------------------------------------------ПИБ --------------------------------------, које заступа -----------директор ------------------------------- (у даљем тексту Добављач)
с друге стране
Уговорене стране констатују:









Да је Влада Републике Србије Закључком 05 Број: 390-7480/2018 од 2. августа 2018.
године, одлучила да прихвати учешће Републике Србије на 87. Међународном сајму у
Измиру, Република Турска;
Да је наведеним Закључком задужила Министарство трговине, туризма и
телекомуникација и Министарство спољних послова – Амбасаду Републике Србије у
Републици Турској да координирају активности потребне за учешће Републике Србије на
87. Међународном сајму у Измиру, Република Турска;
Да је Амбасада Републике Србије у Републици Турској, на основу Члана 7, став 1, тачке
16 Закона о јавним набавкама, Закључка Владе Р. Србије 05-број: 390-7480/2018 од
02.08.2018.
године,
Директиве
о
набавкама
у
дипломатско-конзуларним
представништвима РС, бр. 716/ГС од 20.05.2013 године, Упутства о спровођењу набавки у
ДКП РС у иностранству бр. 716-2/ГС од 03.07.2013. године, Инструкције МСП/ГС бр. 3854 од 09.08.2018. године, спровела поступак набавке велике вредности за Услугу израде
штанда на 87. Међународном сајму у Измиру, Република Турска, ради учешћа Републике
Србије, са клаузулом „кључ у руке“;
Да је Добављач доставио (самосталну/заједничку/са подизвођачем) понуду, (биће
преузето из понуде) понуду бр.-------- од ----------2018.год., (попуњава Извођач), која у
потпуности одговара техничкој спецификацији из Kонкурсне документације, налази се у
прилогу Уговора и саставни је део Уговора;
Да је Наручилац, на основу Одлуке о додели уговора број -------------- од--------2018
године, (попуњава Наручилац), и понуде Добављача број --------------од-----------20178
изабрао Добављача за услугу која је предмет набавке, уз примену критеријума најниже
понуђене цене.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са извршењем
услуге дизајна, монтаже и демонтаже штанда Републике Србије на 87. Међународном сајму у
Измиру, Република Турска, са клаузулом „кључ у руке“ ;
Добављач је дужан да пружи услуге и изведе радове из става 1. овог члана, а Наручилац се
обавезује да Извођачу за то плати уговорену цену.

Члан 2.
Добављач ће предметну услугу извршити у свему према техничком захтеву Наручиоца и
усвојеној понуди Добављача број ----------- од ----------2018.године, сагласно утврђеном року из
чл. 6. овог уговора, према законима, прописима, стандардима и нормативима за ову врсту услуга
и радова, правилима техничке струке, техничким прописима и спецификацијама.
Све услуге радови и из члана 1. овог уговора у потпуности морају да испуњавају тражени
квалитет према Техничким спецификацијама Наручиоца које чине саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Уговорена цена износи ___________евра без ПДВ,а, односно___________________евра са
обрачунатим ПДВ-ом.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу
којих је одређена.
Уговорена цена обухвата цену предметних радова и евентуалних услуга и све остале
трошкове који су потребни за завршетак посла.
Свака уговорна страна има право да захтева измену уговорене цене у случају наступања
промењених околности, односно ванредних догађаја који утичу на висину цене.
Члан 4.
Плаћања ће се вршити уплатом на рачун Добављача и то на следећи начин:
1) Аванс (највише 40% од уговорене вредности) у износу од .............%, односно
.............. евра без ПДВ у року од 7 дана од дана пријема авансног предрачуна и
банкарске гаранције, односно одговарајућег средства финансијског обезбеђења за
повраћај авансног плаћања;
Остатак уговорене цене, након окончаног посла, у року од 7 дана од дана и пријема
коначног рачуна.
Извођач се одриче права на обрачун затезне камате за кашњење у плаћању.
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 5.

Добављач је дужан да достави:


Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања (или друго средство финансијског
обезбеђења које се издаје за тражене сврхе) , у року од 10 дана од дана закључења уговора,
а која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права
на приговор. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини
плаћеног аванса са ПДВ-ом, са роком важења који је 30 дана дужи од уговореног рока.
Ако се за време трајања уговора промени уговорени рок, добављач је дужан да продужи
рок важења банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. Наручилац ће уновчити
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања уколико добављач не буде оправдао
примљени аванс у роковима и на начин предвиђен уговором. (добављач доставља само
ако је тражио исплату аванса).



Банкарску гаранцију за добро извршење посла (или друго средство финансијског
обезбеђења које се издаје за тражене сврхе), у року од 10 дана од дана закључења уговора,
а која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права
на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који је 30 дана дужи од уговореног рока.
Ако се за време трајања уговора промени уговорени рок, добављач је дужан да продужи
рок важења банкарске гаранције за добро извршење посла. Наручилац ће уновчити
банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико добављач не буде извршавао своје
уговорене обавезе у роковима на начин предвиђен уговором.

*Напомена: У случају да наведена средства обезбеђења не постоје као таква у држави у којој
понуђач има седиште, потребно је да понуђач достави писану изјаву у којој исто и наводи као и
која средства обезбеђења се издају за тражене сврхе у складу са прописима државе у којој
понуђач има седиште као и да иста и достави.
РОКОВИ
Члан 6.

Извођач се обавезује да ће радове из члана 1. овог уговора извршити у року од 10
календарских дана од, потписивања уговора.
-

изведе све потребне радове у објекту у складу са овим уговором, пројектом и техничком
спецификацијама;
предузме мере заштите, укључујући и заштиту трећих лица од опасности проузроковања
штете;
о свему што је значајно за реализацију овог уговора обавести Наручиоца без одлагања, а
најкасније у року од 1 дана од дана сазнања за чињенице;
обавезује се да све уговорене услуге и пратеће радове на изградњи штанда изведе
квалитетно и у уговорном року сагласно условима из Конкурсне документације;
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-

да је одговоран за квалитет употребљеног материјала, уграђене опреме и квалитет изведених
радова;
да ће се у току извођења радова придржавати постојећих прописа и мера заштите на раду, те
да сходно том обезбеди мере личне заштите свих радника који раде на радовима
дефинисаним овим уговором;
обезбеди осигурање од несрећног за период од почетка изградње до завршетка демонтаже
штанда.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 7.

Током извођења предметних радова Наручилац је дужан да обавештава Добављача о свим
околностима које су од значаја за извођење радова и да му даје упутства о извођењу радова када
их он затражи.
КВАЛИТЕТ УГРАЂЕНОГ МАТЕРИЈАЛА

Члан 8.
Материјали који се употребљавају за извођење уговорених радова морају одговарати
опису радова, техничкој документацији и техничким нормативима, и одговорност за њихов
квалитет сноси Добављач.
УГОВОРЕНА КАЗНА
Члан 9.
Ако Извођач својом кривицом не испуни предмет овог уговора у року одређеном у члану
6. овог уговора, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 2%о (два промила) од
уговорене цене за сваки календарски дан закашњења, с тим што износ тако одређене уговорне
казне не може прећи 5% (пет процената) од уговорене цене.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити умањењем рачуна наведеног у окончаној
ситуацији, без претходног пристанка Извођача.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД
Члан 10.
Гарантни рок за извршену услугу и изведене радове је у периоду од 1. До 11. септембра
2018. године.
Извођач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке који су
настали због тога што се Добављач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета
изведених радова и уграђеног материјала.
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ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧАН ОБРАЧУН
Члан 11.
По завршетку уговореног посла Добављач је дужан да Наручиоцу Записнички преда
узрађени штанд који потписују овлашћени представници Наручиоц и Добављача.
Добављач је дужан да све недостатке који буду утврђени приликом примопредаје отклони
у року од 24 часа од дана утврђења, а у супротном ће се сматрати да су радови изведени по
протеку уговореног рока.
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 12.
Наручилац може, након закључења уговора о јавној набавци повећати обим предмета
набавке највише до 5% од укупне вредности закљученог уговора, уколико за то постоје
оправдани разлози.
ПРИЛОЗИ УЗ УГОВОР
Члан 13.

-

Саставни део овог уговора чине:
Прилог 1., Понуда Добављача број _________ од _______ 2018. године, заведена код
Наручиоца под бројем _____________ од _______ 2018. године;
Прилог 2., Техеничка спецификација;
Споразум групе извођача (уколико се ради о заједничкој понуди).
РАСКИД УГОВОРА
Члан 14.

Свака уговорна страна може отказати овај уговор и пре истека рока из члана 6. овог
уговора, достављањем писаног обавештења другој страни.
Уговор престаје да важи у року од 7 дана од дана пријема писаног обавештења.
Свака уговорна страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорних
обавеза друге уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
С обзиром на то да уговорне стране овај уговор закључују у међусобном поверењу и
уважавању, исте истичу да ће га у свему извршавати према начелима савесности и поштења.
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На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
На овај уговор ће се примењивати и исти ће бити тумачен искључиво према прописима
Републике Србије.
Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове који произилазе или су у вези са
овим уговором решавати споразумно мирним путем.
Уколико споразумно – вансудско решење није могуће, уговорне стране су сагласне, што
својим потписима потврђују, да ће решавање спора поверити Привредном суду у Београду.
Члан 16.
Уговорне стране сагласно изјављују да им је овај уговор прочитан и протумачен, те га без
примедби потписују у знак своје слободно изражене воље.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника уговорних
страна.
Члан 17.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) задржава свака
уговорна страна.
ЗА ИЗВОЂАЧА
Директор

ЗА НАРУЧИОЦА
Амбасадор

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, печатом овери и потпише, чиме потврђује да је
сагласан са његовом садржином.
Уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду, Модел уговора треба да печатом овере и
потпишу сви чланови групе понуђача.
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8. Osnovni zahtev za nabavku usluge dizajna, montaže i demontaže štanda Republike Srbije na 87.
Međunarodnom sajmu u Izmiru, Turska

Površina štanda: 500m2
Pozicija štanda: Hala 4
Tip štanda: Moderan, sa dovoljno otvorenog prostora koji može da se adaptira za potrebe B2B
sastanaka, kao i prezentacija
Pod: podignut, laminat
Prostorije za sastanke: 1 VIP prostorija i 2 odvojene prostorije za sastanke
Ostava: Da, sa kuhinjom koja ima sudoperu, frižider, balone sa vodom za piće, aparat za kafu
Ekrani: Da, najmanje 2 led ekrana, površine oko 6m2
Brendiranje štanda: Sve vidljive površine
Vitrine: od 5 do 10 providnih vitrina
Boje: jedna ili dve boje sa srpske zastave (bela, crvena, plava), boja drveta (poželjno boja hrasta), i
zelena, poželjno apliciranje travnatih površina i žardinjera /ili sl/ sa cvećem
Broj kompanija: oko 20
Čišćenje: svakodnevno čišćenje i održavanje štanda
Tehničar: Minimum jedan tehničar na raspolaganju 24h tokom trajanja sajma
Materijali: MDF, metal
Dodatni zahtevi: oko 50m2 najvidljivijeg dela štanda će biti dodeljeno Naučno tehnološkom parku
Beograd, koji će izložiti svoje eksponate: robotsku ruku, 3D printer, urbanu baštu, za taj prostor
potrebno je 2 led ekrana 1 tv.
Period montaže štanda: Od 1. do 6. septembra, u skladu sa propozicijama organizatora
Period demontaže: Od 11. Septembra, tj. odmah nakon završetka štanda, a u skladu sa rokom i
propozicijama organizatora
Osiguranje: osnovno osiguranje od nesrećnog slučaja za period od početka izgradnje do završetka
demontaže štanda
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