Дом здравља „Земун“
Место: Земун, Рада Кончара 46
Број: 03/3364-2
Датум:16.09.2013. године.

УГОВОР У КУПОПРОДАЈИ
„ 1 СОНДА
ЗА УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД ДОЈКИ ЗА АПАРАТ MY LAB 20
произвођача ESAOTE “ по спроведеном поступку за јавну набавку мале вредности бр.
37/2013
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:

„ЕСАМЕД“ Д.О.О. НОВИ САД, Марка Миљанова 22,
МБ20489898,ПИБ105916848,број рачуна:160-314481-55,
кога заступа директор Борислав Петковић ( 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 – „ 1 сонда за ултразвучни апарат “, за потребе Наручиоца: Дом здравља „Земун“,
спровео поступак јавне набавке мале вредности.
- да је Понуђач добара дана 23.08.2013. године, доставио понуду број 03/3159 од 23.08.
2013. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
- да је Наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. 03/3179-2 од 26.08.
2013. године, Комисије за јавну набавку, у складу са чланом 108. Закона о јавним
набавкама донео одлуку о додели уговора и прихватио понуду Понуђача бр. 03/3159 од
23.08.2013. године и изабрао Понуђача„ЕСАМЕД“ Д.О.О. НОВИ САД, за набавку „ 1
СОНДЕ ЗА УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД ДОЈКИ ЗА АПАРАТ MY LAB 20 произвођача
ESAOTE “ , према понуди коју је доставио, а из спроведеног поступка јавне набавке.
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка и испорука добара: „„ 1 СОНДА ЗА УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД ДОЈКИ ЗА АПАРАТ MY LAB 20 произвођача ESAOTE,

У свема према спецификацији и поднетој понуди понуђача, а која је саставни део
овог уговора.
Испоручилац се обавезује да, Наручиoцу испоручи све артикле из пoнуде, а Наручилац
се обавезује да за испоручена добра, плати Извршиоцу цену, сагласно понуди.

Члан 2.
Цена за добра из јавне набавке, а према спецификацији из конкурсне документације,
Наручилац се обавезује, да за испоручена добра из члана 1. овог уговора, исплати
Испоручиоцу добара укупан износ из Понуде, у висини од 409.960,00 РСД. без ПДВ,
односно, 491.952,00 СД са ПДВ
Члан 3.
Испоручилац се обавезује да испоручи укупну уговорену количину добара по зaхтеву
Наручиоца,сукцесивно. Тачна количина и време испоруке биће прецизирани, у складу са
потребама одвијања процеса рада, посебним писменим налогом Наручиоца најмање три
дана пре планиране испоруке. Испоручилац се обаврзује да наручена добра испоручи у
магацин на адреси Наручиоца.
При испоруци материјала, Наручилац ће извршити квалитативну и квантитативну проверу
и потписати пријем само исправних добара у стварној количини.
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.
Наручилац ће добра која су испоручена, платити након 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,Образац бр.6.
Приликом испостављања рачуна, Испоручилац ће се позвати на број уговора _____ и
навести ПИБ Испоручиоца и ПИБ Наручиоца.
Члан 5.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручи добра из спецификације, према
динамици коју одреди Наручиоц.
Испоручилац се обавезује да испоручи укупну уговорену количиниу добара на захтев
Наручиоца,сукцесивно. Тачна количина и време испоруке биће прецизирани, у складу са

потребама одвијања процеса рада, посебним писменим налогом Наручиоца најмање три
дана пре планиране испоруке. Испоручилац се обаврзује да наручена добра испоручи у
магацин на адреси Београд - Земун, Ул. Рада Кончара 46.
Наручилац се обавзује да за испоручена добра 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.
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 5 (пет) истоветна примерка, од којих су 3 (три) примерка за
Наручиоца и 2 (два) примерка за Испоручиоца.
У Београду,
Дана:________________.2013.година

ЗА ИСПОРУЧИОЦА
____________________________
Директор
Борислав Петковић

ЗА НАРУЧИОЦА
___________________________
Директор
др Душан Јоксимовић

