УГОВОР У КУПОПРОДАЈИ
по спроведеном поступку за јавну набавку мале вредности бр. 20/2014
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:

„ELEKTRONIK PARTNER“, Нови Београд, ул. Др Ивана Рибара
бр. 146, МБ 17589164,
ПИБ 103605787, број рачуна 265-1040310000368-21,
кога заступа директор Ђорђе Чабрило( 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
добара –за “Куповина наменске рачунарске опреме за потребе информационог
система“потребе Наручиоца: Дом здравља „Земун“, спровео поступак јавне набавке мале
вредности.
- да је Понуђач добара дана 01.08.2014. године, доставио понуду број03/2257, која се
налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
- да је Наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. 03/2258-2 од 01.08
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. 03/2257 од
01.08.2014. године и изабрао Понуђача за “Куповина наменске рачунарске опреме за
потребе информационог система“према понуди коју је доставио, а из спроведеног
поступка јавне набавке.
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара и инсталација исте. Назив предмета: набавка
добара: “Куповина наменске рачунарске опреме за потребе информационог система“
Важност овог уговора важи до испоруке и инсталације мрежне опреме.
У свема према спецификацији и поднетој понуди понуђача, а која је саставни део овог
уговора.
Испоручилац се обавезује да, Наручиoцу испоручи и инсталира све артикле из пoнуде, а
Наручилац се обавезује да за испоручена добра и инсталацију исте, плати Извршиоцу
цену, сагласно понуди.

Члан 2.
Цена за добра из јавне набавке, а према спецификацији из конкурсне документације,
Уговорене стране су сагласне да током реализације овог Уговора, врше усклађивање
уговорених цена, применом средњег девизног курса Народне банке.
Усклађивање цена вршиће се у случајевима кад се средњи курс Народне банке 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 АНЕКСА-а и важе до
окончања испоруке уговорене количине добара.
Наручилац се обавезује, да за испоручена добра из члана 1. овог уговора, исплати
Испоручиоцу добара укупан износ из Понуде, у висини од 388.760,00 РСД. Без ПДВ,
односно, 466.512,00 РСД са ПДВ-ом.
Члан 3.
Испоручилац се обавезује да испоручи укупну уговорену количину добара и инсталацију
исте, по зaхтеву Наручиоца. Тачно време биће прецизирани, у складу са потребама
одвијања процеса рада, посебним писменим налогом Наручиоца најмање _____ дана пре
планиране испоруке.
При испоруци материјала и инсталације исте, Наручилац ће извршити квалитативну и
квантитативну проверу и потписати пријем њихове исправности.
Уколико Наручилац, накнадно, после пријема, а при употреби добара, утврди да иста не
одговарају у квалитету из спецификације, позваће испоручиоца да иста замени у
примереном року.
Члан 4.
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда
наручиоцу Бланко соло меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив.
Бланко соло меницу за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне важности
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за
коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко
соло менице за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити Бланко соло меницу за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.

Члан 5.
Наручилац ће добра која су испоручена, платити најкасније у року од 60 дана од дана
испоруке добара.
Износ са припадајућим порезом се исплаћује на основу испостављене фактуре и то по
стварно извршеној испоруци и поднетој фактури, а према понуђеним и усвојеним ценама
из Техничке спецификације,
Приликом испостављања рачуна, Испоручилац ће се позвати на број уговора _____ и
навести ПИБ Испоручиоца и ПИБ Наручиоца.
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.
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 Испоручиоца.
У Београду,
Дана: 19.08.2014.година

ЗА ИСПОРУЧИОЦА
___________________________
Директор, Чабрило Ђорђе

ЗА НАРУЧИОЦА
___________________________
Директор, Др Душан Јоксимовић

