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УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

„Сервисираое и пдржаваое службених впзила“ пп спрпведенпм ппступку за јавну
набавку мале вреднпсти услуга и набавке дпбара,бр. 26/2014, Партија бр.1.
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ:

Дом здравља „Земун“, Београд - Земун, Ул. Рада Кончара 46, МБ7041632,ПИБ-100203635,Број рачуна- 840-626661-05, кога заступа
Директор: Др Душан Јоксимовић, ( у даљем тексту: „Наручилац“ )

ИЗВРШИЛАЦ:

Килер Ауто доо,Тошин Бунар бр. 63 б-Земун, МБ-07565402,
ПИБ-100010829,број рачуна-155-20477-77,
кога заступа директор Милена Цветковић (у даљем тексту:
„Извршилац“ )

Наручилац и понуђач заједно констатују:
Наручилац је на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама а на основу позива за набавку
услуга – „ Сервисирање и одржавање службених возила “, за потребе Наручиоца: Дом
здравља „Земун“, спровео поступак јавне набавке мале вредности.
- да је Понуђач услуга дана 05/09/2014. године, доставио понуду број 40 од 04/09/2014.
године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
- да је Наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. 03-2651-2 од
05/09/2014. године, Комисије за јавну набавку, у складу са чланом 108. Закона о јавним
набавкама донео одлуку о додели уговора и прихватио понуду Понуђача бр. 40 од
04/09/2014. године и изабрао Понуђача за Сервисирање и одржавање службених возила,
за партију 1 према понуди коју је доставио, а из спроведеног поступка јавне набавке.
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Члан 1.
Предмет овог уговора су услуге:
Поправки и одржавања моторних возила (партија 1)
на период од дванаест месеци, односно до испуњења уговорених средстава, а у свему
према спецификацији и поднетој понуди понуђача, која је саставни део овог
уговора.
Извршилац се обавезује да, Наручиoцу услуге које изврши и добра која испоручи а
исте су наведене у понуди фактурише, а Наручилац се обавезује да Извршиоцу плати
цену, сагласно понуди, а да при том задржи право на проверу квалитета истих.

Члан 2.
Цена за услуге,односно за добра из јавне набавке, а према спецификацији
конкурсне документације.

из

Уговорене стране су сагласне, да је током реализације овог Уговора, врше усклађивање
уговорених цена, применом средњег девизног курса Народне банке Србије.
Усклађивање цена вршиће се у случајевима кад се средњи курс Народне банке Србије за
ЕУРО промени за +/- 5% у односу на курс на дан отварања понуда, тако што се на основу
писаног предлога заинтересоване уговорене стране закључује АНЕКС уз овај Уговор
којим се утврђују нове цене које ступају на снагу даном потписивања АНЕКС-а и важе до
окончања испоруке уговорене количине добара.
Наручилац се обавезује, да за извршене услуге,односно да за испоручена добра из члана
1. овог уговора, исплати Извршиоцу услуга укупан износ из Понуде, у висини од
40.000,00 РСД. Без ПДВ, односно, 48.000,00 РСД са ПДВ
Словима без ПДВ-а: четрдесетхиљада динара.
Члан 3.
Понуђач се обавезује да изврши уговорене услуге,односно испоручи добро по захтеву
Наручиоца. Број аутомобила и време потребно за извршење услуга биће прецизирани, у
складу са потребама одвијања процеса рада, посебним писменим налогом Наручиоца.
Уколико је потребно уградити резервни део, Понуђач је дужан да обавести о томе
Наручиоца и достави важећи ценовник за наведени резервни део, и прибави његову
сагласност за уградњу резервног дела у возило који је предмет поправке и одржавања
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При извршењу услуга,односно испоруци резервних делова Наручилац ће извршити
квалитативну и квантитативну проверу и потписати пријем само исправних добара у
стварној количини.
Уколико Наручилац, накнадно, после пријема аутомобила, а при употреби, утврди да
услуге не одговарају квалитету из спецификације, позваће испоручиоца да исте изврши у
примереном року.

Члан 4.
Наручилац ће извршене услуге,односно испоручене резервне делове платити најкасније
75 дана од дана испоруке и фактурисања исте,односно дана извршења услуге. Плаћање ће се
вршити само за стварно извршење позиције из понуде.
Приликом испостављања рачуна, Извршилац ће се позвати на број овог уговора.
Члан 5.
Извршилац се обавезује да Наручиоцу врши услуге из спецификације, према динамици
коју одреди Наручиоц.
Извршилац се обавезује да врши уговорене услуге на захтев Наручиоца. Тачан број
аутомобила и време биће прецизирани, у складу са потребама одвијања процеса рада,
посебним писменим налогом Наручиоца.
Наручилац се обавезује да за извршене услуге плати цену према достављеном рачуну.

Члан 6.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.
Уговорне стране су сагласне, да ће све евентуалне измене и допуне, овог уговора,
извршити потписивањем анекса уговора.
Уговорне стране су сагласне, да ће се на овај уговорни однос, примењивати одредбе
Закона о облигационим односима.
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Члан 7.
Евентуалне спорове, који настану поводом, или из овог уговорног односа, уговорне стране
ће решавати споразумом, а у случају да то није могуће, одлучиваће надлежни суд у
Београду.

Члан 8.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих су 4 (четири) примерка за
Наручиоца и 2 (два) примерка за Извршиоца.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА

____________________________
Директор
Милена Цветковић

___________________________
Директор Дома здравља
др Душан Јоксимовић
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