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МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Модел оквирног споразума за купопродају добара:  
Водоводни материјал  

по јавној набавци бр. 8/2020 – партија бр. 1 
 
 

закључен дана __.__.2020, између 
 
УГОВАРАЧА: 
 
1. POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ, Железничка 22, 24410, 
Хоргош (у даљем тексту: Купац), које заступа директор Душан Глишић дипл.ецц., МБ: 
08025355, ПИБ: 100787707, текући рачун: 160-9545-56, Banca Intesa АД Београд, 
и 
2. _______________________________________________________________________, са 
седиштем у __________________________________________________________________,  
улица ______________________________________________________________________,  
ПИБ: ________________________________, МБ: ________________________________, 
број рачуна: ______________________________________________________________, код 
____________________________________________________________________________, 
кога заступа ______________________________________, директор (у даљем тексту: 
Продавац), са друге стране. 
 
1._______________________________________ 
2._______________________________________ 
3._______________________________________ 
 (остали Понуђачи из групе Понуђача) 
 
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: 
 

Члан 1. 
Предмет Оквирног споразума за јавну набавку бр. 8/2020, партија бр. 1, у 

отвореном поступку јавне набавке су добра: водоводни материјал, према понуди бр. 
____________од __.__.2020. године и спецификацији добара из конкурсне документације 
предметне јавне набавке, односно структуре цене из конкурсне документације, а које су 
саставни део овога Оквирног споразума.  
 

Члан 2. 
Продавац се обавезује да Купцу испоручује добра из члана 1. овог Оквирног 

споразума, по појединачним наруџбама Купца, сукцесивно, по потреби,  франко у магацин 
Купца.  

Појединачне наруџбе Купац ће вршити наруџбеницама, које ће издавати у периоду 
важења овог Оквирног споразума у складу са спецификацијом добара датом у конкурсној 
документацији у предметној јавној набавци, а према понуди бр. ___________________ од 
__.__.2020. године. 

Сва роба која се испоручи мора одговарати захтевима Купца прецизираним у  
конкурсној документацији у предметној јавној набавци. 

Купац ће оштећену, неодговарајућу или неисправну робу вратити Продавцу уз 
замену за исправна добра о трошку Продавца. 
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У случају поновљене рекламације Купац задржава право раскида овог Оквирног 
споразума и право на накнаду штете. 
 
УГОВОРЕНА ЦЕНА: 
 

Члан 3. 
Укупно уговорена вредност за предмет из члана 1. овог Оквирног споразума износи 

до 2.000.000,00 рсд без обрачунатог ПДВ, за годину дана. 
Укупно уговорена вредност са ПДВ износи до 2.400.000,00 рсд за годину дана. 
Јединичне цене за добра које су предмет овога Оквирног споразума су исказане у 

Обрасцу структуре цене конкурсне документације у предметној јавној набавци. 
Цену утврђену Понудом Продавац нема права да повећава за време извршења 

овог Оквирног споразума. 
 Уколико вредност средњег курса евра у динарима порасте за више од 10% у односу 
на вредност средњег курса евра на дан закључења овог Оквирног споразума, цена добара 
се може повећати највише до износа повећања вредности курса евра. 
 Уколико индеx потрошачких цена порасте за више од 10% у односу на месец када 
је Оквирни споразум закључен, цена добара се може повећати највише до износа 
повећања наведеног индеxа. 
            У случајевима повећања цена наведеним у овом члану, уговорне стране ће 
закључити анекс Оквирног споразума, којим ће регулисати повећање уговорене вредности. 
 

Члан 4. 
Након закључења Оквирног споразума Продавац гарантује да се цена добара која 

чине предмет овог Оквирног споразума неће мењати. 
 
УГОВОРЕНИ РОК: 

Члан 5. 
Рок за испоруку добара из члана 1. овог Оквирног споразума је максимално ___ 

дан/а (максимално 2 радна дана)  од момента сваке појединачне наруџбе. 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: 

Члан 6. 
Купац ће плаћање извршити на текући рачун Продавца до 45 (четрдесетипет) 

дана након сваке сукцесивне испоруке наручених добара и испостављања исправне 
фактуре, за сваку појединачну испоруку понаособ. 
 Продавац се обавезује да на рачуну јасно наведе број и датум овог Оквирног 
споразума, као и број и назив јавне набавке на основу којег је Оквирни споразум закључен.  
 
КВАЛИТЕТ РОБЕ: 

Члан 7. 
Квалитет робе која је предмет овог Оквирног споразума мора у потпуности да 

одговара:  

 важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе,  

 техничким карактеристикама робе која је дата у обрасцу спецификације добара са 
техничким карактеристикама из конкурсне документације,  

 уверењима о квалитету и атестима.  
Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време 

и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке 
робе из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе 
и испитивања квалитета. 
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У случају сумње у квалитет испоручених добара, Купац задржава право да изврши 
контролу наведених средстава код акредитоване лабораторије по избору Купца, ради 
провере да ли квалитет добара одговара спецификацији конкурсне документације 
предметне јавне набавке.  

У случају одступања квалитета од техничких карактеристика и параметара 
наведених у техничкој спецификацији, укупни трошкови атестирања, испитивања 
квалитета као и трошкови транспорта и замене добара падају на терет Продавца. 

Уколико квалитет добара одступа од вредности из Оквирног споразума, Купац 
задржава право на једнострани раскид Оквирног споразума са Продавцем без отказног 
рока. У наведеном случају Купац задржава право на обештећење од стране изабраног 
Продавца, као и на накнаду трошкова контроле од стране акредитоване лабораторије. 
 
ГАРАНТНИ РОКОВИ: 

Члан 8. 
Гарантни рок (рок за рекламацију производа) за испоручена добра из члана 1. овог 

Оквирног споразума је: _____ месеци (минимум 24 месеци). 
 
ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА: 

Члан 9. 
Продавац се обавезује да Купцу, у року од 7 (седам) дана од дана потписивања 

овог Оквирног споразума, достави меницу за добро извршење посла у висини од 10% од 
вредности Оквирног споразума без ПДВ, као финансијско средство обезбеђења 
испуњења уговорних обавеза, са роком важења 10 (десет) дана дуже од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања Оквирног споразума промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице мора да се продужи. 

У случају да Продавац не достави меницу на начин и под условима из претходног 
става, овај Оквирни споразум ће се сматрати неважећим.  

Продавац се обавезује да непосредно пре испоруке добара обавести службу код 
Купца о испоруци добара која су предмет овог Оквирног споразума са подацима о 
достављачу. 
 
УГОВОРНА КАЗНА: 

Члан 10. 
У случају неиспуњења обавеза из овог Оквирног споразума кривицом Продавца, 

Купац стиче право на наплату менице за добро извршење посла из претходног члана. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ: 

Члан 11. 
Након закључивања Оквирног споразума Продавац не може да ставља накнадне 

примедбе због пропуста насталих приликом састављања понуде или лоше оцене и 
процене извесних чинилаца, које је ваљало имати у виду пре или код састављања понуде 
која је саставни део овог Оквирног споразума. 
 

Члан 12. 
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Оквирног споразума и 

његових саставних делова решаваће овлашћени представник уговорних страна 
споразумно, у складу са одредбама Закона о облигационим односима и другим важећим 
прописима. 

Уколико се споразум не може постићи, настали спор ће решавати стварно 
надлежни Суд у Суботици. 
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Члан 13. 
Уколико дође до једностраног одустајања од Оквирног споразума или појединих 

обавеза из Оквирног споразума, друга страна има право на раскид Оквирног споразума и 
накнаду проузроковане штете. 
 

Члан 14. 
Овај Оквирни споразум ступа на снагу када га потпишу овлашћени представници 

Купца и Продавца а рок важности му је до испоруке наведених добара у максималној 
вредности из члана 3. овог Оквирног споразума или до истека периода од годину дана. 

Купац није у обавези да реализује укупну вредност из Овог оквирног споразума, 
уколико нема реалну потребу за набавком одређене врсте добара, због примљене 
донације, промене у структури и потребама корисника, или другог објективно доказивог 
разлога. 

Купац може да наручује било коју врсту робе дату у спецификацији ове јавне 
набавке у конкретној партији у количини која му је потребна. 

Продавац својим потписом потврђује да је разумео да су количине дате у 
спецификацији из конкурсне документације оквирне годишње количине, које је Купац дао 
предочио Продавцу због процене и објективног поређења понуда, а из разлога наведених 
у ставу 2. овога члана, Купац није у обавези да преузима добра како је наведено у обрасцу 
понуде, него према својим потребама. 

 
Члан 15. 

Овај Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири)  истоветна примерка од којих Купац 
за своје потребе задржава 3 (три) примерка, а Продавац 1 (један) примерак. 

 
 
           За Продавца:                                             За Купца: 
  
                                     Директор 
 
_______________________                     _______________________ 
  
                            Душан глишић дипл.ецц. 
 
 
 
 
 
Напомена:  

 Модел оквирног споразума, понуђач попуњава у складу са понудом, оверава 
потписом, чиме потврђује да прихвата елементе модела оквирног споразума. 

 У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да 
модел оквирног споразума потписују и оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и 
потписати модел оквирног споразума. 


