XIII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу чл.112. и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 124/12), након
спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 001/14 - Намирнице и прехрамбени производи,
закључује се
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Партија 3. СМРЗНУТА ЛИСНАТА ПЕЦИВА
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ: Дом ученика средњих школа Ужице Ужичке републике 116.
МБ: 07156855 ПИБ: 101780217 ТР: 840-201661-37 које заступа директор ____________________
(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) с једне стране, и
ДОБАВЉАЧ:_________________________________________________МБ____________________
ПИБ__________________________ТР_________________________________
које
заступа
директор ___________________________________ ( у даљем тексту ДОБАВЉАЧ) с друге стране.
Члан 1.
Наручилац је одлуком о додели Уговора број ________________ од _________20___. године
Понуђачу Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне набавке
добара бр 001/14-Намирнице и прехрамбени производи за потребе Дома ученика средњих школа
Ужице.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара- намирнице и
прехрамбени производи за потребе наручиоца, партија бр. 3, а у свему у у складу са понудом
добављача број________од___________године.
Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
1._________________________________________ из_________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача;
2._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
3._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
4._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
в) заједно са понуђачима из групе понуђача:
1._________________________________________ из ____________________
2._________________________________________ из ____________________
3._________________________________________ из ____________________
4._________________________________________ из _____________________
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Члан број 3
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди
Добављача бр. _______ од _______________ године, појединачно, као и у укупном
износу за сва предметна добра од _______________ динара и словима
(________________________________________)
без обрачунатог пореза на додатну вредност, односно у износу од ____________
динара и словима (________________________________________) са урачунатим
порезом на додатну вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од
конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке, транспорта и испоруке
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VII).
Члан број 4
Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________ са структуром
понуђене цене не могу се мењати до рока датог за непромењивост цена.
Корекција цена (навише/наниже) уговорених добара врши се у случају промене
тржишних цена референтних добара када је износ повећања/смањења цена већи од
10% у односу на цене на дан отварања понуда.
Утврђени проценат корекције се примењује на уговорену цену.
Страна заинтересована за промену цене је у обавези да поднесе образложени писани
захтев другој страни који мора да садржи назив, списак добара за које се тражи
промена цена, образложење разлога повећења односно смањења цена и да поднесе
релевантане доказе.
Промењене цене примењиваће се од дана закључења анекса уговора којим ће се
регулисати промена цена.
Члан број 5
Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема фактуре са
тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим
уговором,
на
текући
рачун
Добављача
број__________________код_______________________банке.
Члан број 6 .
Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради
прибављања добара обраћа се Добављачу требовањем робе писмено или из разлога
хитности усмено телефонским путем у коме конкретизује врсту и количину потребних
добара, с тим што Наручилац задржава право да одступи од планираних,
тј.уговорених количина, сходно реалним потребама и околностима.
Добављач се обавезује да током уговореног периода сукцесивно врши испоруку
предметних добара дефинисаних чланом 2. овог уговора Наручиоцу у року који не
може бити дужи од 3 дана од дана када је роба поручена - требована Наручилац
задржава право да у изузетним ситуацијама, за мање количине добара, уз сагласност
добављача рок испоруке буде краћи од 3 дана.
Место испоруке : FCO Магацин наручиоца - кухиња Дома ученика средњих школа –
Ужице, Ужичке републике 116, у времену од 6 часова до 8,30 часова и од 10 часова
до 13 часова сваког радног дана. Изузетно испорука може бити и суботом односно
недељом о чему ће наручилац благовремено обавестити добављача.
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На основу конкретних требовања Наручиоца, приликом сваке испоруке добара
Добављач је дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју
потписује и Добављач и Наручилац.
Члан број 7 .
Продавац је, при свакој испоруци робе, обавезан доставити потврду (изјаву) о
испуњености прописаних услова: у погледу безбедности, квалитета, микробиолошке
исправности и других захтева везаних за храну, да је произведена и прерађена у
складу са прописаним хигијенским захтевима, да је снабдевена декларацијама
произвођача, да је до момента стављања у промет у важећем року за употребу и
чувана у прописаним условима за наведену врсту производа и да се транспортује у
превозном средству које испуњава прописане услове.
Члан број 8 .
Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa са
ознаком произвођача. Испоручена добра у свему морају одговарати карактеристикама
добара
датих
у
понуди
добављача
број__________________________од
_______________________године
Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане
дозволе, сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима.

Члан број 9 .
Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара утврди да
иста нису прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички
констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом обавезати
Добављача да изврши нову испоруку добара уговореног квалитета најкасније у року
од 1 (једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији, а добра која су
била предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета,
Наручилац може уложити рекламацију с` тим да Добављач може да изврши увид у
добра која су предмет рекламације у циљу замене добара. По извршеном увиду
Добављач је у обавези да након извршеног увида у року од 1(једног) дана замени
испоручена добра, одговарајућег квалитета.
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши
квантитативни пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и
мерењем, а на oснову отпремнице Добављача.
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара
која се испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички
констатовати и у истом обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку
од 1(једног) дана од дана потписивања Записника о рекламацији.
Члан 10.
У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му достави
исправну робу, што може бити и један од разлога за једнострани раскид Уговора од
стране Купца. Једнострани раскид уговора наступа и у случају неиспуњења следећих
обавеза (сходно чл.124.Закона о облигационим односима), од стране Продавца:
-

испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у
понуди);
испорука робе у недовољној количини;
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-

неблаговремена испорука;
промене цена, супротно чл.4.Уговора
Члан 11.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи 12
месеци од дана закључења уговора с тим што се исти анексом може продужити до
избора понуђача по спроведеном поступку јавне набавке за 2015 годину а најдуже
два месеца.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница,
сачињавањем анекса у писаној форми.
Члан 12.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће
одредбе Закона о облигационим односима.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати
споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно
надлежним судом у Ужицу.
Члан 13.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава
Наручилац, а 2 (два) Добављач

За добављача
Директор
____________________

За наручиоца
Директор
______________________
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