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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Балканска 13 ~~9gol ~^^~
Број: 42-О~•3
БеоградQ.5 -06-1019
www.eps. rs 

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије",
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузеfiа „Електропривреда
Србије", Београд .(пречишFiени текст, ЈП ЕПС број 12.01. 250616/75-18 од 24.08.2018.
године) и Предлога за измену уговорених услова, ЈП ЕПС број 799/ТЕКО „Б" од
29.05.2019. године, поднетог од стране лица овлашfiеног за npafieњe реализације
уговора, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Ј Н/3100/0736/2017

1. Усваја се као основан Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 799/ТЕКО
„Б" од 29.05.2019. године, па након закључења Уговора о пружању услуга Капитални
ремонт турбогенератора Б2 у ТЕ Костолац Б, (ЈП ЕПС број 12.01-46888/32-18 од
24.08.2018. године, са Пружаоцем услуга: OGRANAK GENERAL ELECTRIC
1NTERNATIONAL, 1NC. BEOGRAD, са члановима групе понуfјача: GE POWER
Sp.z.o.o. и FEROMONT 1NZENJERING DOO BEOGRAD, у даљем тексту: Уговор), у
отвореном поступку јавне набавке ЈН/3100/0736/2017, шифра и ознака из ОРН:
51133000-3, услуге инсталирања турбина, па Наручилац, без спровоТјења поступка
јавне набавке, дозвољава промену рока извршења услуга и промену начина
плаnања члановима групе понуача.

2. Основ за измену уговорених услова су: члан 25. модела уговора односно члан 24.
Уговора.

3. Првобитни рок извршење услуга гласи: 24 месеца (словима:
двадесетчетиримесеца) почев од дана ступања на снагу овог Уговора.

4. Измењени рок извршење услуга гласи: 25 (словима: двадесетпет) месеци почев
од дана ступања на снагу овог Уговора.

5. Првобитнни начин плаflања: Плаfiање укупно уговорене цене извршиfiе се у
динарима на рачун Пружаоца услуга бр. 170-0037000055000-20, UniCredit Bank Srbija
a.d. .

6. Измењени начин плаfiања: тако да се омогуFiи одвојено фактурисање чланова групе
понуFјаца, свако према свом обиму посла, односно:
-Ogranak GE lnternationa 1nc. Beograd, као домаТiе правно лице за активности које Fie
се извести у Србији у домаћој валути-РСД,
-GE Power Sp.z.o.o., као страно правно лице за активности које Fie се извести у
иностранству у ЕУР.

7. Првобитна вредност уговора износи: 2.942.589,00 ЕУР без ПДВ, односно
347.792.244,64 (словима:
тристотинечетрдесетседаммилионаседамстотинадеведесетдвехиљадедвестотинече
трдесетчетири и 64/100) динара без ПДВ и иста се не мења.

8. Објективни разлози: промена термина почетка ремонта блока Б2 у ТЕ Костолац Б
са 01.04.2019. на 01.07.2019. године и Споразум учесника заједнчке понуде од
20.09.2018. године.

1

2.5.0.0.-E.12.01.-315960/1-2019



9. На основу ове одлуке, уговорне стране fie закључити Анекс1 уговора о јавној набавци.

10. Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних
набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској
институцији, уз извод из Конкурсне документације за ЈН/1000/0149/2016 и Уговора о
предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

О бразложење

Након закључења предметног Уговора, како је наведено у Предлогу за измену уговорених
услова, наступиле су cneдefie околности:

Део радова у оквиру Уговора предвиђен је да се изврши у фабрици Пружаоца услуге.
Претходно померање почетка ремонта блока 62, узроковало је померање резервисаних
слотова у фабрикама Пружаоца услуге односно преклапање капацитета са веfi
планираним и фиксираним терминима наведеним у приликом давања Понуде.
Наступање наведених околности у вези промене термина почетка ремонта 62 ни у ком
случају није зависило од воље наручиоца/ пружаоца: јер ЈП ЕПС Технички послови
производње енергије актуелизовао план ремоната ТЕ и ХЕ према актуелним потребама
производње електричне енргије, након потписивања Уговора
Према околностима под којима је спроведен поступак предметне јавне набавке и према
својим личним својствима: предлагач набавке, чланови и заменици чланова Комисије за
ЈН, нису знали и нису били дужни знати да fie, након закључења уговора, наступити
наведене околности, јер у тренутку потписивања Уговора није било позанто да fie дођи
до промене термина ремонта блока 62 у ТЕ Костолац Б.

Захтеваним начином плаfiања се успоставља најпрецизнији и најтранспарентнији однос
измеFју уговорних страна, омогуfiавајуТiи извршење свих активности предвиFјених
Уговором.

У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву.

Јавно предузеће
ривре,qа Србије еоград

~

д. Директор
г-"Милорад ГрчиТi

Прилози:
- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број број 799/ТЕКО „Б" од

29.05.2019. године,
- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН
- Основни уговор
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАДБалканска 13
Број:
Београд,

ЈАВн0 ПРЕДУЗЕЋЕ
L ~' ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА

~ СРБиЈЕ" 29
E ОГР

Ј
~❑,~~нска 73

Сектору за набавке и комерци%алне пословеНа основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије",број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у својству лица овлашfiеног за праТiење реализацијеуговора/ rтредлагача набавке, подносим

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Под материјалном и кривичном одговорношFiу изјављујем да су доле наведениподаци тачни:
Врста поступка и број јавне набавке Отворени поступак,

Ј Н/3100/0736/2017Предмет ЈН, шифра и назив из ОРН Капитални ремонт
турбогенератора Б2 у ТЕ
Костолац Б, услуге
инсталирања турбина,
51133000-3Чланови /заменици чланова Комисије за ЈН Далибор СтевиТi, Бојан
Трајковски, Драган Јосиповиfi,
Жељко ИлиfiНаручилац ЈП ЕПС Београд, Балканска
бр.13Потписник уговора у име наручиоца Милорад Грчиfi, в.д. директорДобављач - OGRANAK GENERAL

ELECTRIC 1NTERNATIONAL,
1NC. BEOGRAD, yn. Булевар
Михајла Пупина бр.6

- GE POWER Sp.z.o.o., uI
1nflancka 4С, 00-189 Varsava,
Poljska

- FEROMONT 1NZENJERING
DOO BEOGRAD, yn.
Бачванска бр.1Потписник уговора у име добављача Раде Мировиfi, заступник

огранка страног правног лицаБрој и датум уговора код наручиоца ‚
12.01-46888/32-18 од
24.08.2018.Број и даryмуговора код добављача 1479/2018 од 18.09.2018.Меница/банк. гаранција достављена дана ... 01.10.2018.Датум увоFјења у посао 09.11.2018.Уговорена вредност 2.942.589,00 ЕУР без ПДВ
односно 347.792.244,64 динара
без ПДВПосебне узансе о граТјењу, уговором неУговорене су укупан износКлаузула о непромењљивости цене, уговор садржиОдредба „кључ у руке", уговор не садржиПрвобитни рок извршења гласи...

тако да рок извршења истиче дана ...
Рок за извршење Услуге из
члана 1 овог Уговора износи 24
месеца (словима: двадесет
четири месеца) почев од дана
ступања уговора на снагу овог
Уговора. Предвиfјени радови
извршиТiе се у току капиталног
ремонта Б2 у трајању од 120
(словима: стодвадесет) дана.Првобитне одредбе о обиму предмета набавке гласе ... ~Првобитне одредбе о уговореној вредности гласе ...
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Рок извршења се продужава за .... 30 дана
• Обим предмета, конкретно.... се увеfiава за ...
Уговорена вредност се увеfiава за
Измењене одредбе треба да гласе:...

•
•

.

1) Рок за извршење Услуге из
члана 1 овог Уговора износи
24 месеца (словима:
двадесет четири месеца)
почев од дана ступања
уговора на снаry овог
Уговора. ПредвиFјени
радови извршиfiе се у току
капиталног ремонта Б2 у
трајању од 150 (словима:
стопедесет) дана.

2) Треба изменити чл. 3
Уговора који се односи на
начин плаfiања тако да се
омоryfiи одвојено
факryрисање чланова групе
понуFјаца, свако према свом
обиму посла, односно:
-Ogranak GE lnternationa 1nc.
Beograd, као домаТiе правно
лице за активности које fie
се извести у Србији у
домаћој валути-РСД,
-GE Power Sp.z.o.o., као
страно правно лице за
активности које fie се
извести у иностранству у
ЕУР.

РЛогућ:-:ост изп,sене,коју предлажем предвиfјена је
конкурсном документацијом у тачки...

тачка 7. Модел Уговора, чл.33

Могуfiност измена, коју предлажем предвиђена је
уговором у члану...

чл.28 Уговора

Објективни разлози за измену уговора
1) Продужење рока за извођење радова

Након закључења предметног уговора насryпиле су околности које се односе на променутермина почетка ремонта блока Б2 у ТЕ Костолац Б са 01.04.2019: на 01.07.2019. године.Део радова у оквиру Уговора предвиђен је да се изврши у фабрици Пружаоца услуге.
Претходно померање почетка ремонта блока Б2, узроковало је померање резервисанихслотова у фабрикама Пружаоца услуге односно преклапање капацитета са веТi
планираним и фиксираним терминима наведеним у приликом давања Понуде.
Насryпање наведених околности у вези промене термина почетка ремонта Б2 ни у ком
случају није зависило од воље наручиоца/ пружаоца: јер ЈП ЕПС Технички послови
производње енергије акryелизовао план ремоната ТЕ и ХЕ према акryелним потребама
производње електричне енргије, након потписслвања Уговора
Према околностима под којима је спроведен поступак предметне јавне набавке и према
својим личним својствима: предлагач набавке, чланови и заменици чланова Комисије за
ЈН, нису знали и нису били дужни энати да ћe, након закључења уговора, наступити
наведене околности, јер у тренутку потписивања Уговора није било позанто да fie доfiи до
промене термина ремонта блока Б2 у ТЕ Костолац Б.

2) Промена начина плаћања
У току посryпка јавне набавке 3100/0736/2017 по захтеву Пружаоца услуге за додатним
Информацијама и појашњењима бр. 1 (12.01.46888/9-18 од 27.04.2018.) Наручилац је
прихватио засебно факryрисање сваког .члана групе понуFјача (достављено у прилогу
дип Бр. 1)
Чланом 3. Модела Уговора као саставним делом Понуде бр.1065696 од 14.06.2018. је
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предвиђено плаТiање како домаFiим тако и страним правним лицима и Пружалац услугеје такав Модел Уговора потписао (у Прилогу Модел Уговора из Понуде);Уговор који је потписан од стране Наручиоца није предвидео засебно фактурисањесваког члана Групе ПонуFјача (у Прилогу Уговор);
Пре потписивања Уговора Пружалац услуге је указао на разлику између МоделаУговора као дела КД и Уговора који је достављан на потпис. У одговору Наручиоцанаведено је да ћe се овај проблем разматрати Анексом након потписивања Уговора(Прилог-Коресподенција).
Захтеваним начином плаfiања се успоставља најпрецизнији и најтранспарентнији односизмеFју уговорних страна, омоryfiавајуfiи извршење свих активности предвиfјенихУгвором.
ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ:

- Извод из Конкурсне документације за првдметну Јн где је могуFiност измене првдвиђена- Основни уговор
- Докази о наступању објективних околности

ПОДНОСИЛАц ПРЕДЛОГА
Далибор СтевиFi
Главни инжењер сектора одржавања ТЕКО Б

стр. З. од 3
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Јавно предузеће „Електропривреда Србије" Београд
Конкурсна документација ЈН/З100/0736/2017 — Капитални ремонт

турбогенератора Б2 у ТЕ Костолац Б

Квантитативни и квалитативни пријем Услуге врши се приликом пружања Услуге
у присуству овлашfiених представника за праhење Уговора, на паритету франко
пословни објекти Корисника услуге у 

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара
обиму и квалитету, Корисник услуге је дужан да рекламацију записнички
констатује и исту одмах достави Пружаоцу услуге у року од _(словима: )
дана.

Пружалац услуге се обавезује да недостатке установљене од стране Корисника
услуге приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 
(словима: дана) од момента пријема рекламације о свом трошку.

глРіПТП РС)~`~
~з~вн 2~..

Гарантиге ак за квалитет опреме и извршене услуге зЕ3ot
мeсaцв, о,ц датУма пиLптања блоке у рд.

ГврвF3L4и;а за за стручну фабричку израду и употребу материјала одговарајуfiег
квалитета у складу са техничким условима и стандардима зносlЕ, ict?ааим з

Понуђач даје гаранције на ниво вибрација турбоагрегата након завршеног у периоду од
месеци од датума пуштања блока у рад

ВИША СИЛА
Члан 25.

У случају више силе — непредвиђених догађаја ван контроле Уговорних страна,
који спречавају било коју Уговорну страну да изврши своје обавезе по овом
Уговору — извршавање уговорених обавеза Fie се прекинути у оној мери у којој је
Уговорна страна погоТјена таквим догађајем и за време за које траје немогуhност
извршења уговорних Услуга услед наступања непредвиђених догађаја, под
условом да је друга Уговорна страна обавештена, у року од најдуже З
(словима:три) радна дана о наступању више силе.

У случају наступања више силе, Пружалац услуге има право да продужи рок
важења Уговора за оно време за које је настало кашњење у извршавању
уговорних Услуга, .проузроковано вишом силом.

Свака Уговорна страна сноси своје трошкове, који настану у периоду трајања
више силе, односно за период мировања Уговора услед дејства више силе, за
који се продужава рок важења Уговора.

Уколико виша сила траје дуже од 90 (словима: деведесет) дана, било која
Уговорна страна може да раскине овај Уговор у року од 30 (словима: тридесет)
дана, уз доставу писаног обавештења другој Уговорној страни о намери да
раскине Уговор.

Под дејством више силе сматра се случај који ослобаFја од одговорности за
извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за
делимично или потпуно неизвршење уговорних обавеза, за ону уговорну страну
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Уговорне стране:

КОРИСНИК УСЛУГЕ:

Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, Улица Балканска број 13, матичниброј: 20053658, ПИБ 103920327, текуfiи рачун 160-700-13, Banca lntesa, а.д. Београд, којезаступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д. директора огранак ТЕ-КО Костолац, улицаНиколе Тесле број 5-7, 12208 Костолац ((у даљем тексту: Корисник услуге)
и

Г1РУ?КАЛАЦ УСЛУГЕ:

OGRANAK GENERAL ELECTRIC 1NTERNATIONAL, INC. BEOGRAD, ул. булевар МихајлаПупина, бр. 6, матични број: 29505683, ПИБ: 108518445, текуби рачун 170-0037000055000-20, UniCredit Bank Srbija a. d. кога заступа законски заступник Раде Мировиfi, заступникогранка страног правног лица (као лидер у име и за рачун групе понуђача);
GE POWER Sp.z.o.o., ул. 1nflancka 40, 00-189 Varsava, Poljska, матични број: 002790450,ПИБ: 5780002163, текуfiи рачун 37 1840 0007 2212 3760 0810 1019, код банке SocieteGenerale Sрбlka Akcyjna Oddzial W Polsce, кога заступа пуномоћник Dariusz Gladyszewski,по пуномобју 66 од 05.06.2018, године (члан групе понуFјача);
FEROMONT 1NZENJERING DOO BEOGRAD, ул. Бачванска, бр. 1, матични број: 17320122,ПИБ: 100376130, текуFiи рачун 275-0010221400737-43, Societe Generale banka Srbija А.С).-Beograd, кога заступа законски заступник Зоран Нијемчевиn, директор (подизвоFјач)
(у даљем тексту: Пружалац услуге)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

закључиле су у Беоrраду,

УГОВОР О ПРУ?КА{-bY УСЛУГЕ
Капитални ремонт турбогенератора Б2 у ТЕ Костолац Б

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Имајуfзи у виду;
~ да је Наручилац спровео преговарачки поступак са објављивањем позива заподношење понуда, сагласно члану 123.и 35. Закона о јавним набавкама („Службенигласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (у даљем тексту: Закон) за јавну набавкууслуге Капитални ремонт турбогенератора Б2 у ТЕ Костолац Б(у даљем тексту: Услуга),Ј Н/3100/073612017;
° да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен наПорталу јавних набавки дана 12.04.2018. године, као и на интернет страници Корисникауслуге;
° да Понуда ПонуFјача (у даљем тексту: Пружалац услуге), бр.1065696 од 14.06.2018 упреговарачком поступку са објављивањем поэива за подношење пондуа за ЈН бројЈН/3100/0736/2017, која је заведена код Корисника услуге под ЈП ЕПС бројем
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12.01.46888/24-18 од 15.06.2018. године у потпуности одговара захтеву Корисника услугеиз позива за подношење понуда и Конкурсној документацwји;• да је Корисник услуге, на основу Понуде Пружаоца услуге и Одлуке о додели Уговораброј 12.01.46888/30-18 од 11.07.2018. године, изабрао Прцжаоца услуге за реализацијууслуге, јавна набавка број ЈН/3100/0736/2017.
ПРБДГБТ УГОВОРА

Члан 1.Овим Уговором о пружању услуге (у даљем тексту: Уговар) Пружалац услуге се обавезуједа за п©требе Корисника услцге изврши и пружи услугу: „Капитални ремонттурбогенератора 62 у ТЕ Костолац 6" (у даљем тексту: Услуга).
ЦЕНА

Члан 2.Цена Успуге из цлана 1, овог Уговора износи 2.942.589,00 ЕУР бsз ПДВ, односно347.792.244,64 
(словима:тристотинечетрдесетседаммилионаседамстотинадеведесетдвехиљадедвестотинечетрдесетчетири и 64/100) динара без ПДВ.На цену Услуге из става 1. овог члана обрачунава се припадајуfiи порез на дадаry вредносту складу са прописима Републике Србије.У цену су урачцнати сви трошкови везани за реализаци}у Услуге.Цена је фиксна односно не може се мењати за све време извршења Услуге.Вредност исказана у динарима је утврFјена на бази средњег курса еура Народне банкеСрбије који на дан отварања понуда (15.06.2018. године) износи 1€=118.1926 динара.Фактурисање уговорене цене извршиТiе се у динарској противвредности на дан настанкапореске обаввзе према средњем курсу динара у односу на евро (према подацима Народнебанке Србије), а плаfiање бе се извршити према средњем курсу динара у односу на еврона дан плаћања, на укупан износ накнаде (са ПДВ-ом). Пружалац услуге је абавезан да нарачунц наведе износ у зврима и прерачун у динаре према курсу Н6С на дан настанкапореске обавезе.

НАЧИН ПЛАЋАF6А
Члан 3.Корисник услуга се обавезује да Пружаоцу услуга плати извршену Услугу динарскомдознаком, на следеhи начин:у року до 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рацуна издатог наоснову прихваbеног и одобренаг месечног извештаја

Плаhање цкупно уговорене цене извршиfiе се у динарима на рачун Пружасзца ycnyra бр.170-0037000055000-20, UniCredit Bank Srbija а. d., након извршене услуге, у року до 45(словима: четрдесетпет) дана а након пријема исправног рачуна и успешно извршеногквалитативнаrlквантитативног пријема услуга које сц предмет овог уговора.ПлаТiање се врши на основу следеFiе документације:® исправног рацуна издатог на износ извршених услуга■ Записника о квалитативном и квантитативном пријему услуге потписаном од странеПрцжаоца услуга и Корисника услуга.
Ако је понуТјена цена исказана у еврима, фаiстурисање уговорене цене извршиfiе се удинарској противвредности на дан настанка пореске обавеэе према средњем курсу динарау односу на евро (према подацима Народне банке Србије), а плаFiање ћe се извршитипрема средњем курсу динара у односу на евро на дан плаfiања, на укупан износ накнаде
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(са ПДВ-вм). Пвнуfјач је вбавезан да на рачуну наведе износ у еврима и прерачун у
динарима првма курсу НБС на дан настанка пвреске вбавезе.Рачун мвра бити двстављен на адресу Кврисника: Јавнв предузеће „Електрвпривреда
Србијз" Беогрвд, огранак ТЕ-КО Коствлац, упица Никвле Тесле брвј 5-7, 12208 Костолац,
ПV1Б: 103920327, са вбавезним прилвзима - Записник в квантитативнвм и квалитативнвм
пријему, са читкв написаним именвм и презименвм и пвтписом ввлашћенвг лица Корисника
услуга.

У испвставл~енвм рачуну Пружалац услуге је дужан да се придржава тачнв дефинисаник
назива из квнкурсне двкументације и прихваFiене пвнуде( из Образца струкryре
цене).Рачуни квји не одгвварају наведеним тачним називима, fie се сматрати
неисправним:Уквликв,збвг кврии.ihења различитих шифарника и свфтерских решвња није
мвгуfiе у самвм рачуну навести гвре наведени тачан назив, Пружалац услуге је вбавезан
да уз рачун двстави припвг са упоредним називима из рвчуна са захтеваним називима из
квнкурене двкументације и прихваћенв пвнуде
ИЗВЕШТАЈИ Vi КОРЕСПQНДЕНЦИЈА

Члан 4.Пружалац услуге се вбавезује да Квриснику услуге у твку реализације оввг Уговвра,
двстави следебе:
- месечни извештај и месечми рачунквначни извештај и њему припадајући рачун
Месечни извештај из става 1. вввг члана обавезмв садржи: преглед активнасти везаних за
пружање Услуге, извршених у датвм месецу, и двкумента којима се двкаэујв да су
наведене активнвсти иэвршене, кав и вквирни преглед преастапих аЕстивнвсти до краја
извршења Услуге, према Прилозима 3 и 5 уз вва} Угввор.
Пружалац услуге доставља Квриснику услуге пвтписан месечни извештај у 3(словима: три)
примерка в реализвваним услугама извршеним у претквдном месецу.Кврисник услуге има правв да, након пријема месечног извештаја, двстави примедбе
Пружавцу услуге у писанвм облику или да двстављени месечни извештај прихвати и
вдвбри у писанвм облику.
Пружалац услуге двставља Квриснику услуге рачун за део успуге квји је реализввао по
прихвабенвм месечном извештају најкасније дв В. (слввима: осмог) дана у месецу за
претхвдни месец.

Сви извештаји из вввг члана мврају бити прихваfiени и вдобрени вд стране овлашбених
представника за праћење и реализацију Уговвра на страни Кврисника услуге.

Члан 5.Након реализације Услуге утврtјене чланом 1. ввог Угвввра Пружалац услуге доставља
Кориснику услуге Коначни извештај.
Коначни извештај из става 1. вввг члана вбавезнв садржи: преглед свих извршених
активнвсти на пружању Услуге, месечнв одобрених извршених уговорних активнвсти.
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Корисник услуге има право да достави примедбе у писаном облику на исти Пружаоцу услугеили достављени Коначни извештај прихвати и одобри у писаном облику.
Пружалац услуга је дужан да поступи по писаним примедбама Корисника услуге у року којиу эависности од обима примедби одреFјује Корисник услуге у тексту примедби, а који рок неможе бити дужи од 7 (словима: седам) дана.
Уколико Пружалац услуга у року који одреди Корисник услуге не поступи по примедбама изнеоправданих разлога Корисник услуге има право да наплати средство обезбеfјења датона има доброг извршења посла или једнострано раскине овај Уговор.
О немоryТiности поступања по примедбама Коринсика услуге у датом року, Пружалацуслуга обавештава Корисника услуге у писаном облику најдуже у року од 3(словима: три)дана од дана пријема примедби f(орисника услуге и даје детаљно образлажење разлога. Усупротном било који разлози за непоступање у датом року који је одредио Корисник услугеfie се сматрати неоправданим.

Након усвајања Коначног извештаја Корисник услуге fie извршити исплату Пружаоцу услугеу року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема рачуна, динарском- заприхваnени и оверени Коначни извештај, од стране овлашбеног представника Корисникауслуге.

Члан 6.Адресе Уговорних страна за пријем писмена и поште, су слвдеће:
Корисник услуге: Јавно предузеfiе „Елекrропривреда Србије" Београд, УлицаБалканска број 13, 11000 Београд
Односно адреса огранка: ТЕ-1(О Костолац, улица Николе Тесле број 5-7, 12208 Костолац
Пружалац услуге: Ogranak GE lnternational 1nc, Beograd Bulevar Mihaila Pupina 6 Beograd,Novi Beograd, Srbija — носилац посла
ОБАВЕЗЕ 1COPVICHИK,4 УСЛУ("Е

Члан 7.Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуге иэврши исплаry цене Услуге из члана 2.у складу са извршеним активностима из Прилога 4 и 5 овог Уговора, на начин и у роковимаутврђеним чланом 3. овог Уговора.
Све исплате по основу овог Уговора биfiе извршене на рачун Пружаоца услуге:OGRANAK GENERAL ELECTRIC lNTERNATIONAL, 1NC. BEOGRAD, yn. булевар МихајлаПупина, бр. 6, текуби рачун 170-0037000055000-20, UniCredit Bank Srbija а. d.

Члан 8.Корисник услуге је дужан да Пружаоцу услуге током целокупног периода реализацијепредмета овог Уговора, учини доступним све релевантне податке, документацију иинформације којима располаже, као и пресек стања података, документације и иформацијакојима располаже у моменry закључења овог Уговора, а које су у веэи са иэвршењем овогУговора.
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Корисник услуге има право да затражи од Пружаоца услуга сва неопходна образложења
материјала које Пружалац услуге припрема у извршењу Услуге кQја је предмет овог
Уговора, као и да затражи измене и допуне достављених материјала, како би се на
задовољавајући начин остварио циљ овог Уговора.

Члан 9.Корисник услуге се обавезује да, у сiиаду са утврђеним роковима за извршење уговарвних
обавеза, информише Пружаоца услуге о резултатима разматрања материјала и
докумената које је Пружалац услуга припремио током извршења овог Уговора и оцени
прихватљивости анализа, предлага, материјала и других докумената.ОБАЕЗЕЗЕ ПРУЖАt7ЦА УСl1УГЕ

Члан 10.Пружалац услуге је дужан да у року од 7 (словима: седам дана) благовремено затражи од
Корисника услуге све потребне информације, разјашњења, документацију и друге
релевантнв податке неопходне за извршење овог Уговора.
Уколико Пружалац услуге не поступи у складу са ставом првим овог члана, сматраће се да
је благовреnпемо прибавио све потребне податке за извршење Услуге у целости.Пружалац услуге је дужан да прибави потребне сагласности и потврде за ослобаР}ање од
плаhања такси и пореза а у складу са прописима Републике Срби}е.Пружалац услуге је дужан да пружи Услугу Кориснику услуге у складу са сво}им целокупним
знањем и искуством које поседуја и обезбеди сва обавеi.итења Кориснику услуге о
унапређењима и побоrbшањима, иновацијама и техничким достигнућима, ко}а се односе на
предмет овог Уговора.

Члан 'i2.Уговорне стране су у абавези да током реализације предмета овог Уговора, једна друго}
учине доступним све релевантне податке, документацију и информације којима располажу,
а које су од эначаја за извршење овог Уговора.Уговорне стране су у обавези да по потреби предузму и друге обавезе које се показку као
нужне од знацаја за реализацију првдмета овог Уговора.
f'оК и ДИНАМКА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан Р 3.Рок за извршење Услуге из члана 1_ овог Уговора износи 24 месеца (словима:
двадесетцетиримесеца) поцев од дана сryпања на снагу овог Уговора. Предвиђени радови
извршиТiе се у току капиталног ремонта 62 у трајању од 120 (словима: стодвадесет) дана.
Предвиђени рвмонтни пQслови извршиflе се у ТЕ 1(астолац Б у складу са спецификацијом.Динамика и рокави реализације активности утврђених за поједине фазе предвиЈени су
Термин планом као Прилогом 5 овог Уговора.
Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уговору, са
пружаоца услуге на Корисника услуге, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра
се да је Пружалац услуге је дужан да уз сваку испоруку достави, у оригиналу, след®fiy
документацију:
- Рачун на пуну вредност испоруке, на којој мора да будв назначено "Рачун за

царињење" — 3 оригинала;
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- Транспортни документ (за превоз камианом - ЦМР, за превоз железницом -
ЦV1М,отпремницу и сл.);- Уаерење о пореклу Робе (ЕУР 1) - 1 оригинал;- Копију товарног листа -1 копија;= Листе паковања, - 2 оригинала;- атесте и сертификате праизвоi7ачКопије горе наведених докумената Пружалац услуге треба да достави Кориснику услуге

најмање 24 (двадесет четири) сата пре приспећа опреме у одредишно место.Пружалац услуге ће за све испаруке добара, као и за ону робу која се директно шаље
Кориснику услуге прибавити о свом трошку еертификат о порекпу EUR 1.Уколико Пружалац услуге не прибави rope наведени сертификат EUR 1, дужан је да сноси
све зависне трошкове који би услед тога могли настати.
СРБДСТВА ФИНАНСИЈСК4Г ОБЕЗБЕЂБН>А

цлан 14.Пружалац услуге је абавеэан да у тренутку п©тписивања Уговора, а најкасније у року од 10
(словима: десет) дана од дана обостраног потписивања овог Угавора, као одложни услов
из чл. 74.ст.2. ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29178, 39185, 45/89 - одлука УСЈ и 57189, "Сл. лист СРЈ",
бр. 31l93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља), (даље: 300) преда Кориснику
услуге, као средство финансијског обезбеF}ења эа добро извршење посла у износу од l О%
од укупне вредности цговора, без ПД8, неопозиву, безусловну (без права на приговвр) и на
први позив наплативу банкарску гаранцију, каја мора трајати 30 (словима: тридесет) дана
дуже од уговореног рока извршења Услуге, а евентуални продужетак таг рока има за
последицц и продужење рока важења гаранције за исти брај дана за каји Fie бити продух<ен
рок за извршење обавеза по овом Уговору.Уговорне стране су сагласне, да Корисник услуге може, без било какве претхадне
сагласности Пружаоца услуге, поднети на наплаry средство .финансијског обезбеђења из
става 1. овог члана, у случају да Пружалац услуге не изврши у целости или
нвблаговремено, делимично или неквалитетно изврши било коју од уговврених Услуга.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплаry, краће ракове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.Банкарска гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности уговорник
страна и емисиане банке.На ову банкарску гарнцију примењују се Једнообразна правила за гаранције на позив
(URDG 758) МеFјунарадне трговинске коморе у Паризу.Ова гаранција истиче на наведени датцм, без обзира да ли је овај документ враFiен или
није.
банкарска гаранција се не може уступити и није преносиаа без сагласности уговарних
страна и емисиане банке.Уколико гаранцију издаје страна банка, мора имати кредитни рејтинг.Средства финансијског обезбеђења треба да буду у валути у кајо} је Понуда.Баwкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном рокуПружалац услуге се обавезује да преда Кориснику услуге банкарску гаранцију за

отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, безусловна, без права
протеста и платива на први позив, издата у висини од 5°l0 од укупно уговорене цене (без
ПДВ) са роком важења 30 (словима: тридесет) дана дужим од гарантног рока.банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у тренутку
примопредаје/испоруке предмета уговора или најкасније 5 (словима: пет) дана пре истека
банкарске гаранције за дабро извршење посла. Уколико продавац не дастави банкарску
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гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Купац има право да наплати
банкарске гаранције за добро извршење посла.Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краhи рок
и мањи износ.
Кориснику услуге је овлашћвн да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака
у гарантном року у спучају да Пружалац услуге не испуни своје уговорне обавезе у погледу
Г8рантнбг рбКа.Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплатц, краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорава.
Банкарска гаранција се не може цступити и није пренасива без сагласности цговорник
страна и еаnисионе банке.На аву банкарску гарнцијц примењују се Једнаобразна правила за гаранције на пазив
(URQG 758) МsFјународне трговинске коморе у Паризу.Ова гаранција истиче на наввдени датцпл, без абзира да ли је ова} докцппент враhен или
није.
Банкарска гаранција се не може цсryпити и није прен©сива без сагласности цгово{зних
страна и емисионе банке.Уколика гаранцију издаје страна банка, мора имати кредитни рејтииг.
Средства финансијског обезбеF}зња треба да бцдц у валути у којој је Пануда.V13BPWVlОЦЛ

Члан 15.Vlзвршиоци сц ангажована лица од стране Прцжаоца услуге.Пружалац успуге доставља Кориснику услуге:
- Списак извршилаца, са наведенипп квалификацијаnпа свих извршилаца и прецизно
дефинисаниnл активности које обављају у извршавању Услуге, са којим списком је саглаеан
Корисник успуге (Списак извршилаца дат је у Прилогц 6. овог Уговора).Уколико се током извршења Услуге, појави оправдана потреба за заменом једног или више
извршилаца, као и на необразложен захтев Корисника услуге Пружалац услуге је дужан да
извршиоца запавни дрцгим извршиоцима са најмање истим стручним квалитетима и
квалификаци}ама, уз претхадну писанц сагласност Корисника услуге.
Ако Пружалац услуге nлора да павуче или замени бипо каг извршиоца Услуге за време
трајања авог Уговора, све трошкове који настану таквом заменом сноси Пружалац успуге.ПОВЕРF6lЛВСэСТ ПОДАТАКА

Члан 1б.Пружалац услуге и извршиоци који сц ангажовани на извршавању активнасти које су
предмет овсзг Уговора, дцжни сц да чцвају поверљивост свих података и информација
садржаних у документацији, изввшта}има, предрачунима, техничким подаципла и
©бавештењима, до кајик доТју у вези са реализацијам авог Уговора и да их квристе
искључиво за обављање те Услуге, а у складу са Уговором о чцвању пословне тајне и
повврлаивих информација који је .Прилог број 7 цз ова} Уговор.V1нф©рмације, подаци и докцментација које је Корисник услуге доставио Пружаоцц услуге у
извршавањц предмета авог Уговора, Пружалац услуге не може стављати на располагање
трвћим лицима, без првтходне писане сагласности Корисника услуге.
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Чпан 17.Пружалац услуге је дужан да колективно осиryра своје запослене (извршиоце) у случају
повреде на раду, професианалних обољења и абољења у вези са радвм.Пружалац услуге је дужан да поседује полису осиryрања од одговорности из делатности за
штете причињене треFiим лицима, и имавини трвћих лица, са комбинованим јединственим
агрегатним лимитом који представља двострцку вредност понуђене цене.Пружалац услуга се обавезује да пре почетка пружања Услуга које су предмет овог Уговора,
о свом трошку, прибави следећа осиryрања:- бсип/рање од одговорности према трећим лицима (Third party fiability);- С)сигурање од одговорности према запослвнима (1Гt/orkвrs compesation insurance).
Осигурања из става 1. овог члана, rpajaћa до завршетка пруiкања и/или извршења Услуга
које су предмет овог Уговора.
ИНТЕЛЕКТУАЛНА CBOJViHA

Члан 18.Пружалац услуге потврtјцје да је носилац права интелектуалне својине и да бе предмет
овог Уговора извршавати уз поштовање обавеза које произилазе из важеtiих прописа који
регулишу права интелектуалне својине у Републици Србији.Накнацц за коришFiење права имтелекгуалне својине, као и одговорнаст за евенryалну
повреду заштиfiених права интелектуалне својине трећих лица, сноси у цвласти Прцжапац
услуге.

Корисник услуге има право трајног и неограниченог коришћења свих Услуга које су предмет
овог Уговора, без предметник, просторних и временских ограничења, као и без икакве
посебне накнаде.

Овим Уговором Пружалац услуге гарантује Кориснику услуге да је власник и/или искључиви
носилац права интелектуалне својине на предметним Услугама, и да Tie заштитити
Корисника услуге у случају евентуалних захтева треfiих лица по оснаву ауторског права и
права интелектуалне својине.
Пружапац услуге, који користи интелектуалну својину трећих лица (без обзира о каквој

врсти интелектуалне својине је реч), гарантује Кориснику услуге да је носилац права или
да има законито право на коришћење и/или употребу такве интелекryапне својине.Накнаду за коришћење патената, као и евентуалну одговорност за поврвду заштићених
права интелектуалне својине трећик лица, у целости сноси Пружалац успуге.На еве што није предвиТјено овим Уговором, а тиче се предмета Уговора, примењиваfiе се
одрздбе Закона а ауторским и сродним правима ("Сп. гласник РС", бр. 104/2009, 99l2011 и
11912012) и 300.

ВАЖН©СТ УГОВОРА
Члаи 19.Овај Уговор се закључује до обостранаг испуњења уговвреник обавеза а најдуже 24

(словима: двадесетчетири) месеца од дана сryпања уговора на снагу.Обавезе по овом Уговору које даспевају у наредној години, Корисик услуге бв реализовати
највише до износа средстава која fiв за ту наменц бити одобрена у плану пословања за
гадине у којима Tie се плаТiати уговорене обавезе.
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Члан 20.Овај цговор и његови Прилоэи од 1. до 9. из члана 35. овог Уговора, сачињени су на српскомјеэикц.
На овај Уговор примењују се важећи прописи Републике Србије.
ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСiАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕh6Е УГОВОРА

Члан 21.Овлашfiени представници за праhење реализације Услцге из члана 1. овог Уговора ец:- за Корисника услуге: Далибор Стевиfi; да{ibor.stвvic@te-ko.rs- за Пружааца услуге: Dari.usz Ofszewski; dariusz.olszewski@ge.com
Овлашћења и дужнасти овлашћених првдставника за праfiење реализације овог Уговора
су да:
- примајц месечне извештаје и изјашњавају се повадом истих ( сагласност односно
примедбе на извешта});- исти доставе другој Уговорној страни и да прате поступање по примедбама;- да сачине, патпишу и верификују Записник о квантитативном и квалитативном
пријему услуга (без примедби);благовремено приме Коначан извештај о извршеној услузи и изјасме се поводом истог
у писменој форми;
- извршавају и дрцге дужности везане за реалиэацију предмета овог Уговора, по
потреби.

КВАЛИiд,i1ЛВF0И lfl КВАНiИ`ГАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан ?2.Пружалац услуга се обавеаује да he у року од 7 (словима: седам) дана отклQнити

недостатке каје је Корисник услуга идентификовао приликом квантитативног и
квалитативног пријема, а што fie бити записнички констатовано потписивањем записника о
квантитативном и квалитативном пријему услуга.
Услцге ћe бити прихваћене након истека 72 (словима: седамдесетдва) сата неометаног
пробног погона. Пружалац услуга обавештава Корисника услуге о датуму своје спремности
за пробни пагон у року од највише 15 (словима: петнаест) дана. У наредних 5 (словима:
пет) дана након эаврсеног неаметаног пробног рада без праблема, долази дv примопредаје
и 3аписнглк о примопредаји треба да буде потписан од обе цговорне стране.У случа}у да се из разлога који се не маry приписати Пружаоцу услуга поменцти
Записникlпротокол о примопредаји не потпише у роiгу од месец дана од дана када је
Пружалац услуга испунио све услове за примопредају, стране Tie сматрати да је
примопредаја извршена и да је произвела све вфеiсте везанs за протокол о примопредаји
према Уговору.

ГАРАНТНИ РОК
Члан 23.Гарантни рок за квалитет опреме и иэвршене услуге износи 18 (словима: осамнаест)

месеци, од датума пуштања блока у рад.Гаранција за за стручну фабричку израду и употребу материјала одговарајуТiег квалитета
у складц са техничким условима и стандардима износи 18 (словима: осамнаест) месеци.
Понцђач даје гаранције на ниво вибрација турбоагрегата након завршвнаг у периоду од 18
(словима: осамнаест) месеци од датума пуштања блока у рад.
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Уколико производи и / или услуге не испуњавају наведене гаранције, Корисник услуге ћe

без одлагања обавестити Пружаоца услуге у писаној форми пре истека важеиег Гарантнаг

рока. Пружалац услуге fle (и) по свом нахоFјењу, поправити или заменити неисправне

производе и (ии) поновити обављање неисправних услуга. Ако упркос оправданим

напорима Пружаоца услуга, производ не може бити поправљен или замењен, или услуге

не могу бити поновљене.Корисник услуге има право користити гаранци}у под слиједећим условима: (а) правилно

скпадиштење, инсталирање, коришfiење и одржавање производа, (б) вођење тачне и

потпуне евидвнције рада и одржавања од стране Корисника услуге током Гарантног рока и

обезбеђивањем приступа Пружаоцу услуге тим евиденцијама, и(ц) измвне или поправци

произввда и! или услуга су у складу са одобрењвм од стране пружвоца услуге®tПIUA CИfiA

Чпа 24.
У слцчајц више силе — непредвиFјвних догаFјаја ван контроле Уговорних страна, који

спречавају било коју Уговорну страну да изврши своје обавезе по овом Уговору --

извршавање уговорених обавеза he се прзкинути у онај мери у којој је Уговорна страна

погођена таквим догађајем и за време за које траје немогућност иэвршења уговорних

Услуга уелед наступања непредвиFјених догаТјаја, под условом да је друга Уговорна страна

сзбавештена, у року од најдуже 3 (словима: три) радна дана о насryпању више силе.
У случају наступања више силе, Пружалац услуге има право да продужи рок важења

Уговора за оно време за које је настало кашњење у извршавању уговорних Услуга,

проузроковано вишом силом.
Свака Уговорна страна сноси своје трошкове, који настану у периоду трајања више силе,

односно за период мировања Уговора услед дејства више силе, за који се продужава рок

важења Уговора.
Уколико виша сила траје дуже од 90 (словима: деведесет) дана, било која Уговорна страна

може да раскинв овај Уговор у року од 30 (славима: тридесет) дана, уз доставу писаног

обавештења другој Уговарној страни а намери да раскине Уговор.Под дејствам више силе сматра се случај који ослабађа од одговарности за извршавање

свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно

неизвршење уговорних обавеза, за ону уговорну страну код које је насryпио случај више

силе, или обе уговорне стране када је код обе уговорне стране наступио случај више силе,

а извршење обавеэа које је онемогубено због дејства више силе, одлаже се за време њеног

трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних Услуга онемогуfiено услед дејства више

силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима:

четрдесетосам) часова, од часа наступања слуцаја више силе, писаним путем обавЕсти

другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењенам или очекиваном трајању,

уз достављање доказа о постојању више силе.За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ниједан трошак,

или губитак једне иlили обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе,

или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга

Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.
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Уквпикв делввање више силе траје дуже од 30 (слввима:тридесет) календарских дана,

уговорне стране ћe се двгввврити в даљем tiоступању у извршавању одредаба вввг

Уговора - вдлагању испуњења и в твме he закrbучити амекс вввг цговора, или fie се

двгвворити в раскиду вввг цгвввра, с тим да у случају раскида цговвра по вввм оснвву -

ниједма од Угввврник страна не стиче правв на накнаду билв какве штете.ц случају из претквднвг става вввг члана Угвввра Кврисник услуге ћe поступати у складу

са чланом 115. Заквна.
HAKFiAДA ШТЕТЕ

Члан 25.Пружалац услуге је у складу са 300 вдгвввран за штету квју је претрпев Кврисник услуге

меиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу вбавеза преузетих

ввим Угввврвм.
цквлико Кврисник услуге претрпи штету збвг чињења или нечињења Пружаоца услуге и

уколикв се Угввврне стране сагласе вкв вснвва и висине претрпљене штете, квја не мвже

бити веtза од дввструквг износа вреднвсти вввг угвввра, Пружалац услуге је сагпасан да

Квриснику услуге исту накнади, така штв Кврисник услуге има правв на наплату накнаде

штете без пвсебнвг вбавештења Пружаоца услуге уз издавање вдгвварајуТiег вбрацуна са

рвквм плаћања од 15 (слввима: петнаест) дана од датума иэдавања истог.Ниједна цгвварна страна неfiе бити вдговврна за билв какве пвсредне штете и/ипи за

иэмаклу корист у билв квм виду, квје би биле изван оквира нвпвсредних обичних штета, а

квје би мвгле да првистекну из или у вези са ввим Уговарвм, иэуэев уколикв је у питању

груба непажња или пвступање изван првфесивналних стандарда за ову врсту услуга на

страни Пружаоца услуге.
Nаведена вграницавањаlискључивања вдгввврнвсти се не вдмвсе на одговврнвст билв

квје Угвворне стране када се ради о кршењу вбавеза у вези са чувањем пословнкпх тајни,

као и у вези са поштввањем права интелекryалне сввјине из члана 18. ввог цговвра.
УГОВОРНА КАЗНА

Члан 26.
ц случају да Пружалац услуге, својом кривицвм, не изврши/ не пружи в року угввврене

Услуге, Пружалац услуге је дужан да плати Квриснику услуге угввврне пенале, у изнвсу од

0,2% вд цене из члана 2. став 1. вввг цгвввра за сваки запвцети дан квшњења, у

максимапнвм изнвсу од f 0% од цене из члана 2. став 1. оввг цгвввра без пореза на двдату

вреднвст.

Плаћање пенала у складу са претхвдним ставвм доспева у рвку од 10 (словима: десет)

дана од дана издавања рачуна од стране Кврисника услуге за угввврне пенале.
цквликв Корисник услуге услед кашњења из ст.1. вввг члана, претрпи штету која је већа од

изнвса тих пенала, има правв на накнаду разлике између претрпљене штете у целвсти и

исплаћеник пенала.
РАGКИД yГOBOPA

Члан 27.
Свака Уговврне стране може једнвстранв раскинути овај цгвввр пре истека рвка, у случају

непридржавања друге цгввврне стране, вдредби ввог Угвввра, невтпачињања или
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неквалитетнвг извршења Услцге квја је предмет овог Уговора, двстављањем писане изјаве
о једностраном раскиду Уговора дрцгој Уговврној страни и уз пвштввање втказног рока од
15 (слввима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.Корисник цслцге може једнвстрано раскинцти овај Чгввор пре истека рока цслед престанка
потребе за ангажввањем Прцжаоца цслцге, двстављањем писане изјаве о једностраном
раскидц Уговора Пружавцу цслцге и цз пвштввање отказмог рока од 15 (сповима: петнаест)
дана од дана достављања писане изјаве.
Уколико Прцжалац цслцге откаже овај Уговор без оправданог, односно објективног и
доказанвг раэлога, Корисник услуге има право да на име неоправданвг втказа наплати
цгввврну казну из члана 27. овог Уговора, ц висини од 1 Q°la од цкупне вредности Уговора, ц
свемц ц екладц са 300, одговорност за wrery због неиспцњења, делимичног испцњења или
эадоцњења у испуњењц обавеза прецзетих овим Угввором.Vi3МEНE TOKOМ iPА.lАб-6А УГОВОРА

Члан 28.Угвворне страна твком трајања овог Уговора због првмењених вколности ближе одреГ)еник
ц чланц 115. Закона, могц ц писменој форми пцтем Анекса извршити измене и двпцне овог
Уговора.

РЕШАВАl6Е СПОРОВА
Члан 29.Сва спврна питања који мвry настати из овог Уговора, Уговорне стране he настојати да

реше епвразцмно, а цколико ц томе не цспејц Угвворне стране су сагласнв да сваки cnop
настав из овог Уговора бцде коначнв решен од стране стварно надлежног сцда ц Београдц.
У слцчајц спора примењцје се материјално и процеснв право Репцблике Србије, а поступак
се ввди на српсквм језикц
3ABf'ШНЕ QДРЕДБЕ

Члан 30.Овај цговор сматра се закљцченим када га потпишц законски застцпници Угвворних страна.Овај Уговвр стцпа на снагц када Прцжалац услцге ц складц са роковима из члана 14, оввг
Уговора достави средство финансијског обезбеГјења за добро извршење поспа.

Члан 31.Уколико ц токц трајања обавеза из овог Уговора, доFје до статцсних промена код цговорних
Страна, права и вбавезе прелазе на вдгаварајубег правнвг следбеника (следбемике). У
слцчају еввнтцалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да дв окончања
ликвидацивног постцпка вбезбеди повраћај Дававцц свих оригинала и цништавање свих
примерака и вблика копија примљених Насача информација.

Члан 32.Ни једна Угввврна страна нема право да некц од сввјих права и обавеза из овог Уговора
цступи, прода нити залвжи трећем лицц без претхвдне писане сагласнвсти друге Уговорене
сране.

Члан 33.Неважењв билв г<оје одредбе овог Уговора небе имати цтицаја на важвње осталих одредби
Уговора, уколико битнв не цтиче на реализацијц овог Уговора.
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цтrан 34.На вднвсе Угввврник страна, квји нисц ур®Тјени ввим Угввврвм, примењују се вдгвварајуће
вдредбе 300 и других заквна, пвдэаквнских аката, стандарда и техничких мврматива
Републике Ср6ије, примењивик с вбзицвм на предмвт вваг Угвввра.
Саставни дев вввг Угвввра чине:
Прилог број 1
Прилвг број 2
Прилог број 3
Прилог број 4
Прилвг број 5
Прилвг број 6
Прилог брвј 7
Прилвг број 8
Прилаг број 9

Прилвг број 10

Члан 36.

Квнкцрсна двкументација (шифра на Порталу УЈН: 1860836);
Пвнуда број 1065696 вд 14.06.2018 гвдине;Опис и врста успугв;СтрУктура цене из Пвнуде;Термин план;Списак извршилаца;Уговор о чувању пвслввне тајне и пвверлмвик инфврмација;

Прилвг о бвзбеднвсти и здрављу на раду;Спвравум о зајвдничком извршењу услуге број 66 вд 12.06.2018.
гвдине
Средства финансијског вбезбе~јења

Чпан 37.Овај Угвввр се закл~учује у 6(слввима: швст) примерака вд квјих свака Уговврна страна
задржава пв 3(слввима: три) идентицма примерка Угвввра.

КОРИСн{ЛК УСЛУГЕЈавно првдузеhеЕлвктрвпривреда Србије Бевград

Милвр'а
в.д.Дrпре

f:‚[ ,

ПРУ>f{АЛАЦ УСЛУГЕOGRANAK GENERAL ELECTRiC3NTERiVAT10N~~ L, INC. BEOGRADr;

Р~иде МирввићF~1i~!'г4: , •; rti ' ~' ;х~.~ Јгівг, анка странвг правног лица
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,С1,ОДАIТАI( ПРtЛПОГц .

СПОРАЗУМ УЧЕСИцКА 3АЈ[ДИИЧКЕ i1ОНц,д],Е
На псновц члпна 81. 3акона о јпвним набавкамп („Сл. гласмигг РС' 6р. 124/2012, 14/15,
б8/15Ј саспіпвни део зпједtгичце понудеЈе сподпэум коЈим се понуtачи tгз групе меFјцсобно
и премп нпnучгrпцц обпвеаујц нп ггзвршењејпвне нпбавке, а који обпвезно спдржгг падптке
о:

ПОДАТАК О М1А3ИВ И CEДViWT[ ЧЛАИА ГРУПЕ ПОИУЋАЧА
Z. tlлпну групе гсоји fie бгrпзи
носгглпц посла, односно ttoju ne
поднети пануду и којгг he
эпсмцппти групу понуђача лред
г.rпручиоцем;

Ogranalc General Electric lnternatiional, 1nc. Beograd
Србија, Булевар Михајла Пупина 6, привредно
друштво које је регистровано у аиіаду са ваконима
Србије и које је уписано у државном регистру под
бројем 29505683, ПИБ 108518445

1п. Групгг понуfјачп GE Power sp. и о. о., yn. 1nflancka 4С, 00-189 Варшава,
Пољска, Ограмак у месту Е1bІqg, Stoczniowa 2, 82-300
Е1t)Іqg, привредно друштво које је реrистровано у
сiиаду са законима Пољсitе и icoje је уписано у
Регистар предузетника матични број 002790450 који
се води код Окружног cy,qa у Варшави, Х11 Одељеwг
за регистре, лод бројем KR5 0000035956

2. ©пис послова сваrгог ад
понуfјача иэ групе понуf}ачп у
извргиењц уговора:

Обим паслова за о(оје је задужен Иосилац посла:
© 'радови и TEKO Б:

-Образац структуре цене, Образац 2, Табела
1,1 Турбина, Рацови у ТЕКО Б, Ставке (Ред. 6р)
1. до 28.

-Образац структуре цене, Образац 2, Табела
1, П Генератор, 2.1 Радови у ТЕКО Б, Ставке
(Ред. бр.) 1. до 8.

Обим послова за које је задужен Члан групе
понуfјача:

° Радови у фабрици Понуђача:
-Образац струi<туре цене, Образац 2, Табела
1, 1 Турбина, Радови у фабрици понуђача,
Ставке (Ред. бр) 1, до 9.
-Образац структуре цене, Образац 2, Табела
1, 11 Генератор, 2.2. Радови у фабрици
понуfјача, Ставiга (Ред. бр) 1.
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° Резервни делови неопходни за радове у
ТЕКО Б:

-Образац структуре цене, Образац 2,
Табела 1, 1 Турбина, Резервни делови
неопходни за ремонт турбине у ТЕКО Б,
Ставке (Ред. брј 1, до 201.

-Образац структуре цене, Образац 2,
Табела 1, 11 Генератор, 2.3. Резервни
делови за ремонт генератора у ТЕКО Б,
Ставка (Ред. бр) 1. до 97.

° Резервни делови за радове у фабрици
Понуђача:

-Образац структуре цене, Образац 2,
Табела 1, 1 Турбина, Резервни делови
неопходни за ремонт турбине у фабрици
понуђача, Ставке (Ред. бр) 202. до 407.

3. Друго: У вези са предметнiлм Спвразумом учесника
заједничке понуде примењују се следећи услови
и одредбе:

® Носилац пасла подноси понуду и представља Групу понуђача у односима са
Наручиоцем.

° Није дозвоњемо мењање састава Групе пануђача без претходне сагласности свих
страна у овом Споразуму. Уговорне стране дужне су да обезбеде одговарајућу
координацију извршења Уговора, у случају доделе уговора од стране Наручиоца.

° Уговорне стране неограничено солидарно и појединачно одговарају пред
Наручиоцем за извршенае Уговора, у случају доделе уговора од стране
Наручиоца.

° Свака Уговорна страна одговорна је за припрему и подношење фактура
Наручиоцу за свој обим радова у складу са расподелом цена између Уговорних
страна, према дефимисаном опису послова, односно како следи:
1.100.005,20 ЕцР без ПДВ-а у динарској противредности према условима
уговора, на рачун Ogranak General Electric lnternational, 1nc. Beograd Србија,
текући рачун 170-0037000055000-20, UniCredit Bank Srbija a.d.;
1.842.583, 80 ЕУР без ПДВ-а на рачун GE Powei- Sp.z.o.o., текући рачун 37 1840
0007 2212 3760 0810 1019, код банке Societe Generale 5polka Akcyjna Oddzia( W
Polsce.
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6 6анкарску гаранцију за добро извршење посла као средство обезбеђења, у свемупрем7 захтеву бе издати одговарајућа банпса, у име Пружаоца успуrе-Групепонуђача Ogranak General Electric fnternational, 1nc. Beograd Србија и GE PowerSp.z.o.o., a гсојуfiе 1(орисникцуслуге предати OgranakGeneral Electric lnternational,1nc. Beagrad Србија.
д банкарску гаранцију за отtиањање недостатака у гарантном периоду каосредство обеэбеi'јења, у свему према saxreeytie издати одговарајуtiа баiпса, у имеПружаоца ycnyre-Групе понуђача Ogranak General Electric lnternatiorэal, 1nc.Deograd Србија и GE Power 5p.z.o.o., a коју ne 1<орислјику услуге предати OgranakGeneral Electric lnternational,lnc. Deograd Србија.
° Овај Споразум учеснцка заједничке понуде биће раскинут у случају наступањабило гtојих од спедеf5их околности,,у зависности од тога wra наступи раније:

У случају отказа Пројекта од стране Наручиоца nисменим путем, или
Месец дана од дана истека важења понуде у складу са усповима исте, изузевцкоЛико се Уговорне стране не сагласе у вези са продужењем периода важеi-baпонуде, или
У случају доделе Угоаора Уговорним странама, када су све обавезе по основуУговора и Споразцма испуњене у а<ладу са усповима истих.

~ Свака ивмена или цоnуна овог Споразума биnе пуноважна исјvаучиво укопико jeсачињена у писменој форми, садржи навеаеми датум, изричито павезана са овимСпоразумом и потписана од стране уредно овлашhених представника свакеУговорне стране.
Пorrrnuc овласиtэеног лицп члана групе понуђача:
Ogrcrr?ak Generul [7eceric lneernatlaгэal, lле. Beogrcrd у Србаји, булевдр Миэtсгјла Пупинсr бр.6/17, Нови Sеограr3, београд, Срби]и
М. П. Г

Потпис овлаиrfiеног лица члана групе по}гуfјаца:
GC Power ѕp. z o.o., ул. lп}`lancka /lc, 00-д139 (3crрcuasa, Полаеtссэ
М. П.

1Чј1'ЈС

G~ Рсэ

1iafarzyrэа Кot~tdJ ~гrt~Г'irUXYДатум: 20.09.201л.

~

~

W f V 1., Г 1'( Е L tr Ѕ С. Pi t1 А`.. v  Ч
{,"s 2 РО4~Јд

~С г 

~лПt =~st~~rt ~к~~ ~~Е,~;


