ДЗ „Др Милорад Влајковић“
Светосавска 91, Барајево
Датум:
Број:
Набавка бр: Н1/2022
МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен између:
Дом здравља „Др Милорад Влајковић“, са седиштем у Барајеву, улица Светосавска 91, ПИБ:
101412579, Матични број: 07001266, Број рачуна: 840-438661-47, који се води код Управе за
трезор, кога заступа:вд директор др Данијела Новаковић, (у даљем тексту: Наручилац)
и
_______________________,
са
седиштем
у
__________________________
улица_______________ПИБ : _________________ Матични број: ________________Број
рачуна:
_________________
Назив
банке:_____________________Телефон:
Телефакс:_________________Кога заступа: ____________________(у даљем тексту:
Понуђач).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Уговорне стране сагласно утврђују да предмет уговарања чини куповина добара - Набавка
хардверверске опреме ради несметаног функционисања интегрисаног информационог
система за потребе Дома здравља , у складу са Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке
путем наруџбенице бр.273/1-2022 од 01.02.2022. године,а на основу усвојене понуде ( у којој
је саржана спецификација )продавца бр.___________ од _________, путем наруџбенице за
набавку добара бр.01/2022, која понуда чини саставни део Уговора.
ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ
Члан 2.

Вредност набавке из члана 1. овог Уговора износи_______ динара без обрачунатог ПДВ-а,
вредност ПДВ-а_______ динара, односно _______________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.
Уговорена вредност предметне набавке је фиксна и подразумева јединичне цене предметних
добара, испоруку, инсталацију и сервисирање у гарантном року предметних добара.
Обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2022.години, Наручилац ће реализовати
по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2022.годину и то

највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години, а по
одобреним финансијским средствима од стране Министарства здравља.
Рок важења уговора је 12 месеци од обостраног потписивања уговора.
НАЧИН И РОКОВИ ИСПОРУКЕ
Члан 3.

Добављач се обавезује да предметна добра испоручи и инсталира у складу са
спецификацијом, а према дефинисаном временском року од ___ (максимално 90 дана) од
дана обостраног потписивања уговора.
Место испоруке предмета набавке на адреси Наручиоца, Светосавска 91, Барајево.
Приликом примопредаје наручилац (лице овлашћено од стране Наручилоца) и Добављач
( лице овлашћено од стране Добављача) потписују Записник о примопредаји.
Све произвођачке гаранције Добављач преноси на Наручиоца одмах по испоруци.
Гарантни рок почиње да тече од момента испоруке и инсталације опреме.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 4.
У случају кашњења Добављача у односу на утврђени рок испоруке, Наручилац има право на
исплату уговорне казне у висини од 0,2% укупно уговорене вредности за сваки дан
закашњења али не више од 5% вредности уговора.
Наручилац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати достављањем
књижног задужења.
Уколико Добављач касни са испоруком више од 10 дана, Наручилац има право да раскине
уговор.
Претходна клаузула се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковао
неблаговременим преузимањем опреме од стране добављача и у случају немогућности
испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

КВАЛИТЕТ РОБЕ

Члан 5.

Добављач гарантује наручиоцу да уговорена опрема потпуно одговара свим техничким
описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне докуменатције и
понуде која је у прилогу уговора.
Добављач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета уговарања и
обавезује се да надокнади све трошкове које би наручилац директно или индиректно имао
због неодговарајућег квалитета предмета уговарања.
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да приликом пријема одређене количине уговорене опреме,
сачине Записник о примопредаји опреме.
ГАРАНЦИЈА
Члан 7.
Гарантни рок за уговорену опрему износи ________( минимум 12) месеци од дана испоруке
и инсталације опреме;
Добављач ће у складу са условима, приликом испоруке опреме издати гарантни лист.
У случају рекламације на испорученим добрима, као и евентуалних недостатака након
пријема опреме (скривених недостатака), примењиваће се одредбе ЗОО који регулише ту
област.

РАСКИД УГОВОРА И ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ
Члан 8.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може
захтевати раскид уговора, уколико су испуњени следећи услови:
да је претходно, у писменој форми обавестила другу уговорну страну о елементима
реализације уговора за које сматра да су неусаглашени и да предстваљају основ за раскид
уговора;
•
да је другој уговорној страни оставила примерен рок за отклањање неусаглашености;
•
да друга уговорна страна није кориговаланеудаглашености или их није кориговала на
задовољавајући начин;
•
да је уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне
стране своје уговорне обавезе у потпусноти и благовремено извршила.
•

Раскид уговора захтева се писаним путем, са раскидним роком од 15 ( петнаест) дана.
У случају раскида уговора примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.

- Гаранција за отклањање грешака у гарантном року
Добављач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу
бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Бланко сопствена меница за
отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора
без ПДВ-a. Рок важења мора бити 15 (петнаест) дана дужи од гарантног рока. Инвеститор ће
уновчити бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност
коришћења предмета уговора у гарантном року.
ВИША СИЛА
Члан 10.
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу
уговорних обавеза. О датуму наступања, трајања и престанка више силе, уговорне стране су
обавезне да без одлагања једна другу обавесте писаним путем.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,
транспортне несреће, одлуке органа власти, штрајкови и други случајеви који се у моменту
закључења овог уговора нису могли предвидети.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
На сва питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима и други важећи прописи.
Члан 12.
Евентуалне спорове из овог Уговора уговорне стране су сагласне да решавају споразумно, а ако се
спор не може решити мирним путем сагласно утврђују надлежност Привредног суда у Новом Саду.
Члан 13.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 2 (два)
примерка за своје потребе.

Напомена; Понуђач није у обавези да потпише уговор, сматра се да пристаје на услове
из овог уговора подношењем понуде

