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УГОВОР ЗА ПРУЖАЕbЕ УСЛУГЕ КОНСУЛТАНТА- ВОЂЕ ПРОЈЕКТА

Закључен дана 15.03.2018. године, у Београду између:
Комисије за заштиту конкуреиције, Београд, Савска улица 25/IV сират (у
даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) кога заступа председник Комисије др Милоје
Обрадовић
ПИБ: 104383538
Матични број: 1755515
Бр. рачуна: 840-880668-16 код Управе за трезор

EU BUILD doo, седиште Београд, Улица Пајсијева број 3, кога заступа др Зоран
'Fiорђевић директор (у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ)
ПИБ:106884710
Матични број: 20699540
Бр. рачуна: 205-163583-62
(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)
Уговорне стране претходно сагласно констатују:
да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС", бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) спровео јавну набавку мале вредности ЈН бр.
I115-2017, чији је предмет набавка услуге консултанта —вође пројекта ради спровођења
пројекта „Пове1'iање привредног расrл путем подршке промоцији политике заштите
конкуренције".
да је Давалац услуге доставио понуду број 19/17 од , која се налази у прилогу и
саставније део Уговора.
да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама донео Одлуку о избору
најповољније понуде бр.8/0-04-1 3/20 1 8-1 5 од 08.03.2018. године.
Уговорне стране закључују овај уговор о следећем
Члан 1.
Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у пружању услуга
услуга консултанта —Вође пројекта, ради спровођења пројекта „Повеl-iање привредног
раста путем подршке промоцији политике заштиге конкуренције" у свему према усвојеној
понуди Даваоца услуге, број 19/17 од 22.12.2017. године, заведена код Даваоца услуге и
број 8/0-04-749/2017-8 од 22.12.2017. године, заведена код Наручиоца, која чини
саставни део овог Уговора.
Услуге из става 1. овог члана прецизно су одређене у Конкурсној документацији
Поглавље: 2, и исто се проглашава саставним делом овог уговора, којг ће се Наручилац
и Давалац услуге у реализацији овог придржавати.

Члан 2.
Давалац услуге се обавезује да пружање услуге из члана 2. овог уговора обавља за све
време тарјања пројекта, по зактеву и налогу Наручиоца, професионално у свему према
правилима струке и у складу са зактевима које је прописао Наручилац у конкурсној
документацији.
Члан 3.
квалитет и познавање неопкодниа знања за
стручност,
за
одговоран
услуге
је
Давалац
обављање поверених послова.
Члан 4.
Уговор се закључује за време трајања пројекта „Повећање привредног раста путем подршке
промоцији политипсе запrгите конкуренције", почев од 15.03.2018. године,до окончања Пројекта.
Цена за пружање услуга консултанта -Вође пројекта ради спровођења пројекта
„Повећање привредног раста путем подршке промоцији политике заштите конкуренције"
износи месечно 950,00 евра без ПДВ-а, у динарској противвредности, по средњем курсу
НБС, на дан фактурисања.
Укупно уговорена вредност услуга консултанта - вође пројекта за период од оквирно
24 месеца износи 22.800,00 евра,без ПДВ-а.
Уговорене цене су фиксне до коначног извршења овог уговора.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да извршене услуге, ближе описане у члану 1. овог уговора,
исплаћује сукцесивно, (месечно) на текући рачун Даваоца услуге број 205-163583-62
који се води код Комерцијалне банке ад Београд најкасније у року од 10 (десет) дана од
од дана испостављања рачуна за услуге пружене у претходном месецу.
За извршене услуге Давалац услуге доставља на плаћање рачун са извештајем који мора
да буде потврђен од Наручиоца,и то до 5. у текућем месецу за претходни период.
Члан б.
Приликом закључења уговора, изабрани понуђач је у обавези да достави, као средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, бланко соло меницу регистровану
код Народне банке Србије, која мора бити оверена печатом и потписом од стране лица
овлашћеног за заступање, са копијом овереног картона депонованих потписа код
пословне банке и меничним овлашћењем, којим се наручилац овлашћује да меницу
попуни до укупног износа од 10% од уговорене вредности посла без ПДВ-а, са роком
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да изабрани
понуђач не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.

Члан 7.
Уговор престаје да важи истеком периода на којије закључен.
Уговор престаје да важи и пре истека тог периода у следећим случајевима:
споразумом уговорних страна у писаној форми;
- једностраним раскидом једне од уговорних страна у случају
неизвршавања уговорних обавеза, са отказним роком од 30 дана од дана
пријема обавештења оједностраном раскиду;
- једностраним раскидом Наручиоца у случају грубог кршења уговорних
обавеза од стране Даваоца услуга, несавесног и немарног вршења послова
предметне услуге, са отказним роком од 7 дана од дана пријема
обавештења о једностраном раскиду.
У случају да је раскид скривио Давanац услуга, Наручилац има право да према
пословној банци Даваоца наплати за добро извршење посла као и право на накнаду
штете до пуног износа.
Уговор се отказује писаним путем, с тим да отказни рок почиње првог наредног дана
после достављања писаног обавештења.
Члан 9.
На све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, као и други важећи прописи у Републици Србији који
регулишу предметну материју.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да ћe све евентуалне спорове који проистекну из Уговора
решавати споразумно.
У случају да настanи спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне
да ћe за њиково решавање бити надлежан Привредни суд у Београду.
Члан ll.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака од којих по 2 (два) примерка
за сваку уговорну страну.

За Даваоца услуге
директор
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