ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА
ул. Кнеза Милоша Обреновића бр. 1
тел/факс 034/6-841-130
е-mail: dzbatocina@mts.rs

ЈАВНА НАБАВКА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
БР. 1/2021
АПАРАТ ЗА БИОХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ

МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О НАБАВЦИ ДОБАРА ПО ОСНОВУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 1/2021
Закључен дана __________________ између:
1. ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА из Баточине, ул. Кнеза Милоша Обреновића
бр. 1, ПИБ 101219440, матични број 17210408, текући рачун код Министарства
финансија-Управе за трезор бр. 840-490661-23, кога заступа директор др Ана Аничић
(у даљем тексту: Купац), с једне стране и
2. ______________________________________ из _____________________,
ул. ___________________________________________, ПИБ ____________________,
матични број _______________, текући рачун код ______________________________
бр. __________________________________, кога заступа _______________________
_________________________________________________________ (у даљем тексту:
Продавац), с друге стране.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем/у заједничкој понуди, тај подизвођач/учесник
заједничке понуде ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
3. ______________________________________ из _____________________,
ул. _________________________________________, ПИБ ___________________,
матични број ______________, текући рачун код _______________________________
бр. __________________________________, кога заступа _______________________
_____________________________________________________ (Подизвођач/Учесник
заједничке понуде.
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
а) да је Купац, на основу позива за подношење понуда објављеног 6. 5. 2021.
године на Порталу јавних набавки за јавну набавку добара – Апарата за биохемијске
анализе, спровео отворени поступак јавне набавке бр. 1/2021;
б) да је Продавац доставио понуду дана ___________ 2021. године;
в) да понуда Продавца у потпуности одговара добру описаном у обрасцу
Техничке каратеристике (спецификације) добра из конкурсне документације, који је
одштампан уз овај уговор и чини саставни део Уговора;
г) да је Купац након фазе стручне оцене и рангирања понуда и Извештаја о
поступку јавне набавке од стране Комисије за јавну набавку, донео Одлуку о додели
уговора којом је изабрао Продавчеву понуду као најповољнију.
Члан 2.
Предмет уговора је јавна набавка добара – Апарата за биохемијске анализе
_______________________________________________________________________,
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према спецификацији датој у обрасцу Техничке каратеристике (спецификације)
добара из конкурсне документације.
Члан 3.
Продавац се обавезује да ће добрo из члана 2. овог Уговора, испоручити
Купцу у року од 1. (једног) дана од дана потписивања уговора.
У случају неиспуњења обавезе Продавца из става 1. овог члана, Купац ће
оставити Продавцу накнадни примерени рок од 3 (три) дана за испуњење ове
обавезе.
Уколико Продавац ни у накнадном року из става 2. овог члана не изврши
испоруку добра или достави писмену изјаву да није у могућности да изврши испоруку
добра, Купац може извршити набавку од другог понуђача, непосредном погодбом, а
на терет Продавца.
Уговорна казна из става 3. овог члана извршиће се умањењем фактуре, а на
основу књижног одобрења Продавца.
Став 3. овог члана се не примењује ако је закашњење у испоруци
проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране Купца и у случају
немогућности испуњења Уговора услед наступања више силе. Вишом силом се
сматрају природне катастрофе, транспортне несреће, одлуке органа власти и други
случајеви утврђени законом.
Уговорне стране су дужне једна другу обавестити о спречености за извршење
преузетих обавеза услед дејства више силе у року од 24 часа од момента настанка
односно престанка спречености.
Члан 4.
Испорука добра биће извршена у седишту Купца.
Испорука подразумева достављање добра возилом Продавца, монтажу,
пуштање у рад и обуку запослених за рад на апарату уз достављање упутства о
употреби на српском језику.
До испоруке добра из члана 3. овог Уговора, ризик оштећења или случајне
пропасти ствари пада на терет Продавца, а након предаје добра на терет Купца,
осим ако предаја добра није извршена због доцње Купца, када ризик прелази на
Купца у часу када је дошао у доцњу.
Члан 5.
Примопоредаја добара из члана 4. овог Уговора, биће извршена од стране
овлашћених представника оба уговарача.
О примопредаји предметног добра представници Продавца и Купца који
учествују у примопредаји, саставиће записник који потписују лица која су непосредно
извршила примопредају.
Члан 6.
Приговоре на видљиве недостатке добра из члана 2. овог Уговора, Купац је
дужан истаћи Продавцу у писменој форми у року од 5 (пет) дана од дана
преузимања добра.
Ако се после пријема добра из члана 2. Уговора од стране Купца покаже да
добро има неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом
приликом преузимања добра (скривени недостатак), Купац је дужан о томе
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обавестити Продаца у писменој форми у року од 5 (пет) дана од дана када је
недостатак открио.
Отклањање евентуалних недостатака на добру из члана 2. овог Уговора, биће
извршено од стране Продавца под условима гаранције и о трошку Продавца.
Уколико недостатке Продавац не отклони на начин и у року, како је то
предвиђено актом о гаранцији или Законом о облигационим односима, Купац
недостатке може отклонити путем трећег лица, а трошкове отклањања недостатка
Купац има право наплатити од Продавца.
Члан 7.
За материјалне и правне недостатке ствари (евикцију), Продавац одговара у
складу са одредбама ЗОО.
Продавац одговара ако на испорученом добру постоји неко право трећег које
искључује, умањује или ограничава право Купца, а о чијем постојању Купац није
обавештен, нити би пристао да узме предметно добро оптерећено тим правом.
У случају Продавчеве одговорности за правне недостатке, Купац има сва
права која су му призната Законом о облигационим односима које може користити по
свом нахођењу мимо редоследа предвиђеног Законом.
Члан 8.
Продавац даје гаранцију од ____ месеца/и за исправно функционисање добра
из члана 2. овог Уговора.
Гарантни рок се рачуна од дана преузимања предметног добра.
Продавац се обавезује да са предајом предметног добра преда Купцу
гарантни лист којим Продавац даје претходно наведене гаранције у току наведеног
времена рачунајући од њене предаје Купцу.
Купац има право по основу продавчеве гаранције да уколико предметно добро
не фунционише исправно, захтева како од Продавца тако и од произвођача, да
предметно добро оправи у разумном року или ако то не учини да му преда ново
предметно добро које функционише исправно.
У гарантном року све поправке падају на терет Продавца.
Рок за поравку не може бити дужи од 5 (пет) дана.
Продавац се обавезује да за сваки замењени или поправљени део примени
нови гарантни рок - преносива гаранција Продавца, рачунајући од дана инсталације
или поправке.
Продавац се обавезује да у току трајања гарантног рока, сваки пут када дође
до застоја тј. прекида рада добра, продужи гарантни рок за онолико дана колико је
трајао застој тј. прекид рада добра.
Под периодом застоја тј. прекида рада добра рачуна се период од дана
пријема рекламације Купца до потписивања записника од стране Продавца и Купца
да је добро доведено у исправно стање.
Остваривањем права по основу гаранције не дира се у правила о
одговорности Продавца за недостатке ствари.
Члан 9.
Уговорна цена добра из члана 2. овог Уговора износи ________________
динара без ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Цена из става 1. овог члана је фиксна и не може се мењати.
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Члан 10.
Купац се обавезује да у року од 90 (деведесет) дана од пријема рачуна и
записника о примопредаји плати цену за добро и то на рачун продавца бр.
_____________________________ који се води код ____________________________.
Члан 11.
Уговор се сматра закљученим и ступа на снагу оног дана када га потпишу обе
уговорне стране.
Члан 12.
Уговорне стране задржавају право једностраног раскида овог Уговора услед
неиспуњавања, као и у случају наступања промењених околности, које се нису могле
предвидети у тренутку потписивања Уговора.
Отказни рок је 15 (петнаест) дана.
Члан 13.
Овај Уговор се може изменити писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна под условима предивиђеним конкурсном
документацијом.
Члан 14.
На односе који нису регулисани овим Уговором, примењиваће се правила и
прописи ЗОО.
Члан 15.
Неспоразуме који проистекну из примене овог Уговора, уговарачи ће решавати
у духу добрих пословних односа, док за случај спора уговарају надлежност
Привредног суда у Крагујевцу.
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два)
примерка припадају сваком уговарачу.

ЗА КУПЦА
ДИРЕКТОР

ЗА ПРОДАВЦА
_______________________

_______________________
др Ана Аничић
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