АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО“
Београд, Немањина 6
____________________________________________________________________________________________

ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број: 22/2019 -911
Датум: 23.05.2019. године

ПРЕДМЕТ: Измене и допуне бр. 1 за јавну набавку у отвореном поступку Осигурање
теранспорта вишесистемских локомотива (ЈНОП/12)

У конкурсној документацији за јавну набавку у отвореном поступку:
Осигурање транспорта вишесистемских локомотива на страни 27 конкурнсе
докумнтације у моделу уговора стоји:
Члан 14.
У року од 15 дана од дана потписивања уговора, Осигуравач је у обавези да достави
Банкарску гаранцију за добро извршење посла (на први позив) по правилима URDG 758
која ће бити на снази 30 дана дуже од рока извршења уговора.
Банкарска гаранција ће гласити на 10% вредности премије осигурања.
Члан 18.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а примењује се достављањем
банкарске гаранције за добро извршење посла.
Измене и допуне овог Уговора вршиће се Анексом.

Мења се и гласи:
Члан 14.
У року од 15 дана од дана потписивања уговора, Осигуравач је у обавези да достави
бланко соло меницу за добро извршење посла која ће бити на снази 30 дана дуже од
рока извршења уговора.
Меница ће гласити на 10% вредности премије осигурања.
Члан 18.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а примењује се достављањем
менице за добро извршење посла.
Измене и допуне овог Уговора вршиће се Анексом.

Члан 11.
Осигуравач је дужан да изврши ликвидацију штете у року од ______ дана од дана
пријема комплетне документације из члана 10. овог уговора.
Члан 12.
Накнаду штете из овог уговора Осигуравач је дужан да изврши у динарима.
Члан 13.
Исплатом накнаде штете Осигуранику, на Осигуравача прелазе сва права које је
ималац права располагања пошиљком имао према неком трећем лицу, које је криво
што је до штете дошло или које је за штету одговорно, на основу уговорних односа
са Осигураником.
Изричито уступање ових права од стране Осигураника врши се цесијом.
Члан 14.
У року од 15 дана од дана потписивања уговора, Осигуравач је у обавези да достави
бланко соло меницу за добро извршење посла која ће бити на снази 30 дана дуже од
рока извршења уговора.
Меница ће гласити на 10% вредности премије осигурања.
Члан 15.
Осигуравач ће у складу са својим програмом превентивних мера одобравати
осигуранику средства потребна за покриће трошкова предузимања превентивних и
регресних мера, а у зависности од својих тренутних могућности и пословне
политике.
Члан 16.
Све евентуалне спорове, уговорне стране ће покушати да реше споразумом у
пријатељском духу. У случају да се спорови не могу решити надлежан је Привредни
суд у Београду.
Члан 17.
Услови за осигурање робе у транспорту садржани су у одредбама овог Уговора.
Члан 18.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а примењује се достављањем
менице за добро извршење посла.
Измене и допуне овог Уговора вршиће се Анексом.
Члан 19.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака страна задржава
по 3 (три) примерка.
УГОВАРАЧ ОСГИРАЊА
_____________________

ОСИГУРАВАЧ
_______________

Напомене:
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и
наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након
што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно
исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

