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1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац:
ЈП Комуналац Бечеј, Ловачка 5. Бечеј, позива заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу
понуде у складу са законом и конкурсном документацијом.
Преузимање конкурсне документације заинтересована лица могу остварити од дана објављивањa
Позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и на web страници Наручиоца
www.komunalacbecej.com . или на адреси наручиоца, Ловачка 5.
Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке ЈНМВ 1/2016 је набавка добара - Садни материјал за подизање
ветрозаштитних појасева.
Предмет јавне набавке дефинисан је у обрасцу 5 конкурсне документације.
Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Јавни позив за предметну јавну набавку је
објављен на Порталу Управе за јавне набавке и web страници наручиоца.
Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.
Рок и начин подношења понуда:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19. 02. 2016.
године до 11,00 часова, у Управној згради наручиоца на адреси ЈП Комуналац Бечеј, 21220 Бечеј ул.
Ловачка бр. 5.
Наручилац ће по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов
захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремена.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин
који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно
која документа накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити мења своју понуду.
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тим да
ће на коверти назначити следеће:
„Понуда за јавну набавку мале вредности добара - Садни материјал за подизање ветрозаштитних
појасева – ЈНМВ 1/2016 – НЕ ОТВАРАТИ – „.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, а на полеђини коверте наводи свој тачан назив и
адресу.
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Време и место отварања понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се 19. 02. 2016. године у 11,10 часова, на адреси наручиоца ЈП
Комуналац Бечеј, Бечеј ул. Ловачка бр.5. у Управној згради Наручиоца.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати
поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати нарочито податке из члана
105. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети у року до 5 дана од дана јавног отварања понуда.
Лица за контакт су: Балзам Золтан и Оливера Ђурић
Тел. 021 6919 577 / 6911 760
Факс 6915 714,
Е - mail адреса komunbcj@ptt.rs / komunbcj@gmail.com

Председник комисије
Оливера Ђурић с.р.
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2.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Предемет понуде:
Предмет понуде је набавка добара - садни материјал за подизање ветрозаштитних појасева. за
потребе наручиоца према спецификацији (образац 5.) која је саставни део конкурсне документације.
Језик понуде:
Понуде се достављају на српском језику.
Упутство о начину подношења:
Понуда се доставља у затвореној коверти, на којој је на предњој страни написан текст: „понуда –
не отварати“, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.
Садржина понуде
Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама,
што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.
Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом
и исти морају бити попуњени читким штампаним словима, потписани и оверени од стране овлашћеног
лица понуђача у свему према конкурсној документацији.
Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и подношења понуде.
Измена понуде:
Понуђач може да измени понуду писменим обавештењем пре истека рока за подношење понуде.
Исправка грешке у поднетим понудама:
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место
начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може да изврши исправке рачунске грешке уочене приликом разматрања понуде, по
окончаном поступку отварања понуде узимајући као релевантне јединичне цене.
Додатна објашњења:
Заинтересовано лице може тражити додатна објашњења у вези са припремом понуде најкасније
три дана пре истека рока за подношење понуда писаним путем, односно путем поште, електронске
поште или факсом, у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Понуде са варијантама:
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Критеријум за оцене понуда:
Критеријум за оцену понуда је "најнижа понуђена цена".
Цена:
Цена мора бити изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом јединично и укупно и мора бити
фиксна.
Ако је у понуди изражена неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл.92
Закона о јавним набавкама.
Понуђачу није дозвољено да тражи аванс.
Уколико два или више понуђача имају исту понуђену цену као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико два или више понуђача имају исту понуђену
цену као и исти рок плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача чија је понуда
прва примљена од стране наручиопца.

Рок важења понуде:
6
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.
Понуђач је обавезан да попуни, овери печатом и потпише модел уговора, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора.
Наручилац ће у року до 5 дана, од јавног отварања понуда, донети одлуку о додели уговора, а
уговор са најповољнијим понуђачем ће се закључити по истеку рока за подношење захтева за заштиту
права.
Захтев за заштиту права може се поднети наручиоцу у току целог поступка јавне набавке мале
вредности, а након доношења одлуке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом препоручено са
повретницом. Копију захтева за заштиту права, истовремено треба доставити и Републичкој комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије,
уплати таксу у износу од 60.000,00 динара, сагласно члану 156. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15).
По окончању поступка, на позив наручиоца, понуђач чија је понуда одабрана као најповољнија,
дужан је да одмах приступи закључењу уговора о испоруци - купопродаји предмета јавне набавке.
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове
дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", број 124/2012, 14/15 и 68/15).
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.
1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине
(чл. 75. ст. 2. Закона)
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама понуђач као доказ о испуњености
обавезних услова прописаних чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона доставља ИЗЈАВУ О
ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА дату под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, а образац ове изјаве чини саставни део конкурсне документације.
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава и додатни услове
прописане чланом 76. Закона о јавним набавкама и то:
1) додатни услови у погледу пословног и финасијског капацитета, што подразумева следеће:
а) да је у обрачунским годинама 2013. и 2014. остварио позитивно пословање, што подразумева да
је остварио нето добит / у свакој години,
б) да је у обрачунским годинама 2013. и 2014. остварио пословне приходе од минимално

5.000.000,00 динара укупно и
в) да је у 2014. и 2015. години испоручивао иста или истоврсна добра - садни материјал у
минималној вредности испоручених добара од 2.000.000,00 динара са ПДВ-ом укупно;
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1) додатни услови у погледу порекла и здравственог стања садница, што подразумева следеће:
а) да понуђач у 2015. години има обављен здравственио преглед садног материјала и
б) да понуђач има уверење о порeклу садног материјала.
На основу члана 76. став 2. и став
испуњености додатних услова доставља:

4. Закона о јавним набавкама понуђач као доказ о

1) за доказивање услова под а) и б) страна 7. Конкурсне документације прилаже се документ
"БОН ЈН-Извештај о бонитету за јавне набавке" или "СКОРИНГ" за послове 2013. и 2014. г. (може и
фотокопије), који издаје АПР у оквиру тзв. "Услуга бонитета" које пружа.
2) за доказивање услова под в) страна 7. Конкурсне документације прилаже се попуњен, потписан
и оверен печатом Образац 9 "Списак најважнијих испоручених добара" у траженој минималној
вредности у 2014/2015 години. Уз образац "Списак најважнијих испоручених добара" обавезно
приложити Потврде референтних наручилаца (у слободној форми) за наручиоце који су наведени у
обрасцу "Списак најважнијих испоручених добара".
3) за доказивање услова под а) и б) страна 8. Конкурсне документације прилаже се документ
Записника о здравственом прегледу усева и објеката за производњу семена, расада и садног
пољопривредног и шумског биља издатог од стране Института за низијско шумарство и животну
средину и Уверење издато од надлежног Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за шумарство о пореклу садног материјала.
3. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Контролу испоруке и надзор на примопредаји садног материјала, извршиће овлашћено лица у
има Наручиоца, лице задужено за праћења извршења уговора, које ће потписати документ о коначној
реализацији. За гаранцију квалитета /исправност испорученог садног материјала, је директно
одговоран Понуђач, у складу са пропосима о накнади штете.
4. НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА
Финасијско обезбеђање
Приликом закључења уговора Понуђач- Добављач је дужан да у корист Наручиоца достави
регистровану меницу као средство обезбеђења, и то:
- Једну регистровану меницу, потписану и оверену сопствену соло меницу за добро извршење посла,
- Менично – овлашћење за добро извршење посла са клаузулом „без протеста“, на износ од 10% од
вредности уговора, са роком важења 10 дана дужим од коначног рока извршења уговора,
- Копију картона депонованих потписа.
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати - уновчити ако
Понуђач - Продавац не испуњава одредбе уговора.
Меница мора бити регистрована у јединствени регистар меница и меничних овлашћења која се води у
НБС и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и меничних
овлашћења НБС.
Меница и менично овлашћење треба да буду оверени печатом и потписани од стране лица овлашћеног
за располагање финансијским средствима наведеног у приложеном депо картону.
Картон депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијксим средсвима, који се
прилаже мора бити издат од пословне банке коју Понуђач-Продавац наводи у меничном овлашћењу.
Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни и плативи на први
позив и без права на приговор, не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове као и мањи
износ од оног што одреди Купац.
Све евентуалне спорове укључујући и спорове везане за средства финансијског обезбеђења решаваће

надлежни суд по седишту Купца.
Уколико Понуђач - Продавац приликом закључења уговора не достави меницу, менично овлашћење као
и картон депонованих потписа како је то захтевано сматраће се да уговор није ни закључен, а Купац
може зајкључити уговор са следећим најповољнијим Понуђачем.
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Образац 1.
Назив понуђача _____________________________
Адреса ____________________________________
Матични број ______________________________
ПИБ______________________________________
На основу упућеног јавног позива за јавну набавку мале вредности добра бр 1/2016 - садни
материјал за подизање ветрозаштитних појасева, достављамо следећу
П О Н У Д У бр. ________________ од ____________ 2016.
1. Да квалитетно испоручимо добра у складу са наведеним условима из конкурсне документације
на начин:
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
(заокружити начин на који се подноси понуда)
Напомена: уколико понуду подноси група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава
печатом овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника
сваки понуђач из Групе понуђача потписује и оверава печатом образац понуде.
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: _____________________________ дин.
Словима: __________________________________________________________________________
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: _____________________________ дин.
Словима: __________________________________________________________________________
2. Испорука добара вршиће се сукцесивно, по динамици договореној са понуђачем, према
могућностима за преузимање садница од стране наручиоца, а одмах након спремности садног
материјала за расађивање.
Понуђач је дужан да наручену количину испоручи наручиоцу најкасније у року од 3 дана од дана
пријема поруџбе од стране наручиоца.
3. Плаћање ће се извршити након ____ дана од коначне испоруке (не дужи од 45 дана), у року од
8 дана након испостављања фактуре за сву испоручну и преузету робу.
4. Место испоруке је FCO купац, седиште Наручиоца Бечеј, Ловачка 5.
5. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.
5) Важност понуде је 30 дана од отварања понуде.
6) Начин плаћања: вирмански.
Датум: ________________

Име и презиме овлашћеног лица
____________________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.

____________________________
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Образац 2.

Назив понуђача _____________________________
Седиште___________________________________
Адреса ____________________________________
ПИБ ______________________________________
Бр. тек. рачуна _____________________________
Телефон___________________________________

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр. 124/2012, 14/15 и
68/15)
ИЗЈАВА П ОНУЂАЧА
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да
__________________________________________________________________________
( назив понуђача)
испуњавам све услове утврђене у конкурсној документацији Јавног предузећа за комуналане
услуге Комуналац Бечеј за учешће у јавниој набавци број 1/2016 - набавка добара - садни материјал за
подизање ветрозаштитних појасева.

Датум:_______________
Место:________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_______________________
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Образац 3.

Назив понуђача _____________________________
Седиште___________________________________
Адреса ____________________________________
ПИБ ______________________________________
Бр. тек. рачуна _____________________________
Телефон___________________________________

ИЗЈАВА П ОНУЂАЧА
Да ___________________________________________________________________________
(назив понуђача)
у потпуности прихватам све услове наведене у конкурсној документацији Јавног предузећа за
комуналане услуге Комуналац Бечеј за доделу уговора у поступку јавне набавке мале вредности за
набавку добара - садни материјал за подизање ветрозаштитних појасева бр. 1/2016 за потребе ЈП
Комуналац Бечеј.

Датум:_______________
Место:________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_______________________
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Образац 4.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача ___________________________________
Адреса понуђача __________________________________
Електронска адреса ________________________________
Лице за контакт ___________________________________
Телефон лице за контакт ____________________________
Тел/Факс__________________________________________
Порески број понуђача______________________________
Матични број понуђача_____________________________
Бр. рачуна банке __________________________________
Лице одговорно за
потписивање уговора_______________________________
Телефон лица одговорног за
потписивање уговора _______________________________

Датум:_______________
Место:________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_______________________
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Образац 5.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Р.бр

Назив добра

комада

1. Robinia pseudoacacia
Багрем
Висина: 2,50-3,00 м
Пречник: 1,50-3,00 цм
Старост: 1+2

1356

2. Ulmus pumilia
Сибирски брест
Висина: 2,50-3,00 м
Пречник: 1,50-3,00 цм
Старост: 1+2

3411

Јединична цена без ПДВ-а

Цена без ПДВ-а

Укупно без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупно са ПДВ-ом:

ПОНУЂАЧ
М.П.

_____________________
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Образац 6.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да понуду за
јавну набавку ЈНМВ 1/2016 - набавка садни материјал за подизање ветрозаштитних појасева
подносим независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:_______________
Место:________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_______________________
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Образац 7.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да у понуди за
јавну набавку ЈНМВ 1/2016- набавка садни материјал за подизање ветрозаштитних појасева
не учествујем са подизвођачем.

Датум:_______________
Место:________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_______________________
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Образац 8.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо поштовали све обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите
животне средине и немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Датум: ________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.
_______________________
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Образац 9.

Списак најважнијих испоручених добара

Подуђач ____________________________________________________________________________
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да испуњава додатни пословни
капацитет и то да је испоручио иста или истоврсна добра:
Ред.бр.

Наручилац /Купац

Вредност
уговора

Контакт код купца и број тел.

1

2
3
4
5

6

7

8

9

10
У К П Н О: ____________________ ДИНАРА

Година
испоруке

Датум: ________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
_______________________
Уз овај образац обавезно приложити Потврде референтних наручилаца за наручиоце који су
наведени у обрасцу "Списак најважнијих испоручених добара" (у слободној форми)
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МОДЕЛ УГОВОРА

- Садни

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

материјал за подизање ветрозаштитних појасева -

Закључен између:
Наручиоца: Јавно предузеће за комуналне услуге Комуналац
са седиштем у Бечеју, улица Ловачка бр.5. ПИБ 102077315 Матични број: 08069565
Број рачуна: 325-9500700006496-10 код ОТП Бенке и 355-1009988-56 код Војвођанске банке,
Телефон: 021/69 15 715, Телефакс: 021/69 11 760
кога заступа. директор Ковач Норберт, (у даљем тексту:Наручилац)
и
...........................................................................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа................................................................... (у даљем тексту:Добављач).
НАПОМЕНА: У случаја да изабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно као понуђач из групе понуђача, у уговору
ће бити наведени назив подизвођача, односно понуђача из групе понуђача.

Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара – садница за подизање ветрозаштитних појасева , ЈН
1/2016, у свему према Спецификацији добара, која чини саставни део овог уговора, и на начин и под
условима прецизираним у конкурсној документацији Наручиоца.
Члан 2.
Добављач се овим уговором обавезује да набавку добара из члана 1. овог уговора изврши
сукцесивно, по динамици договореној са Наручиоцем, према могућностима за преузимање садница од
стране Наручиоца, а одмах након спремности садног материјала за расађивање.
Добављач је дужан да наручену количину испоручи Наручиоцу најкасније у року од 3 дана од
дана пријема поруџбе од стране наручиоца, у складу са својом понудом број ___________ од
__________ 2016. године и Спецификацијом добара.
Место испоруке је FCO купац, седиште Наручиоца Бечеј, Ловачка 5.
Неизвршење или делимично извршење у уговореном року, разлог је за једнострани раскид
уговора од стране Наручиоца.
Добављач је дужан да надокнади штету коју причини Наручиоцу оваквим раскидом уговора или
штетном радњом.
Понуда Добављача чини саставни део овог Уговора.

Члан 3.
Наручилац се обавезује да Добављачу плати на име цене износ од ___________ динара без ПДВ-а,
односно ____________ са обрачунатим ПДВ-ом.
Плаћање ће се извршити након______ дана од коначне испоруке и то у року од 8 дана по
испостављању фактуре за сву испоручну и преузету робу.
Добављачу није дозвољено да тражи аванс.
Цена обухвата садни материјал, транспорт и истовар садница.
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Члан 4.
Понуђач гарантује Наручиоцу исправност и квалитет испоручених добара из члана 1. овог
Уговора у складу са захтевима наручиоца, као и важећим стандардима и осталим условима који важе за
добра која су предмет ове јавне набавке.
Понуђач је у обавези да на писани захтев наручиоца отклони све недостатке у квалитету
испоручених добара у року од 3 календарска дана од дана пријема наручиоца.
Члан 5.
Евентуална рекламација од стране Наручиоца на испоручене количине мора бити сачињена у
писаној форми и достављена Добављачу у року од 24 часа од испоруке.
Добављач мора на писану рекламацију Наручиоцу одговорити у року од 24 часа од пријема
рекламације.
Уколико било која испорука не задовољи квалитет и договорену количину, Добављач је у обавези
да испоруку замени исправном одмах, а најкасније у року од 3 дана.
Члан 9.
Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог уговора или поводом овог
Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно .
У случају спора међу уговарачима је надлежан стварно надлежни суд у Новом Саду.
Члан 10.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по 2 (два) припадају свакој уговорној
старани.

ЗА ДОБАВЉАЧА
___________________________

ЗА НАРУЧИОЦА
________________________

