ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
 (031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: zаvoduzice@mts.rs
Датум: 12.03.2020.

Предмет: Измена конкурсне документације за јавну набавку материјала за
лабортаоријске тестове-хемикалије по партијама ЈН 01/2020 .
Поштовани понуђачи,
Дошло је до измене конкурсне документације за набавку хемикалија по
партијама.
У прилогу се налази модел уговора за партију 11. Стандарди за гасну
хроматографију који је био изостављен у конкурсној документацији, а који је потребно
доставити уз понуду.
Хвала на сарадњи!

Комисија за јавне набавке

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ

др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
 (031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: zavoduzice@mts.rs
МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ
ТЕСТОВЕ – ХЕМИКАЛИЈЕ ПО ПАРТИЈАМА
партија бр. 11. Стандарди за гасну хроматографију
Између:
1. Завода за јавно здравље Ужице, Ужице, ул. др Веселина Маринковића 4,
мат.бр. 07190298, ПИБ 101780900, рачун бр. 840-179667-59 који се води код
Министарства финансија – Управе за трезор Ужице, кога заступа вд директора
др Влатка Стевановић, као наручиоца и
2. ____________________________________________________________________;
(тачан назив и адреса)
мат.бр.____________,ПИБ _____________, рачун бр. _______________________
који се води код ____________________ банке, кога заступа директор
_______________________ као испоручиоца.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна у вези
набавке хемикалија по партијама -партија бр. 11. Стандарди за гасну
хроматографију
Обавезе испоручиоца
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да наручиоцу сукцесивно у року од 1 године, од дана
закључења уговора, према количини и динамици договореној са наручиоцем, а у року
од 30 дана од позива наручиоца, изврши испоруку хемикалија-партија бр. 11.
Стандарди за гасну хроматографију у свему према понуди испоручиоца бр.
___________од _____________. год.,која је саставни део овог уговора.
Испоручилац се обавезује да испоруку изврши у седишту наручиоца у Ужицу,
ул. др Веселина Маринковића 4.
Члан 3.
Квалитативни и квантитативни пријем хемикалија- партија бр. 11. Стандарди за
гасну хроматографију, извршиће се од стране овлашћених представника наручиоца, о
чему ће се сачинити записник.

Свака испоручена хемикалија мора имати лот или серијски број и обележен
датум производње.
Рок трајања испоручених хемикалија не сме бити краћи од 24 месеца од дана
испоруке
Испоручилац је дужан да достави безбедносни лист (safety data sheet) који мора
да садржи нарочито идентификацију хемикалије, податке о својству хемикалија, начину
коришћења, превентивне мере, мере за смањење ризика и податке о снабдевачу
хемикалија
Уколико наручилац након пријема робе утврди да није исправан квалитет или
квантитет испоручених хемикалија, има право на рекламацију у целини или делу који
квалитетом или квантитетом не одговара.
Испоручилац је дужан да у року од 5 дана од дана рекламације поступи по истој,
односно да отклони недостатке.
Испоручилац је дужан да у року од 5 дана од дана рекламације поступи по истој,
односно да отклони недостатке.
Испоручилац је дужан да у року од 3 дана од дана издавања рачуна исти
региструје у Централном регистру фактура (ЈБКЈС 02384).
У случају прекорачења рока за регистрацију рачуна уговорени рок за плаћање
тече од дана регистрације рачуна
Члан 4.
Испоручилац је дужан да од наручиоца преузме празну амбалажу од хемикалија
у складу са Законом о управљању отпадом (Сл.гласник РС 36/2009 и 88/2010) и
Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Сл.гласник РС 36/2009)
Финансијско обезбеђење
Члан 5.
Испоручилац се обавезује да као средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла, достави купцу финансијску гаранцију у тренутку закључења овог
уговора.
Финансијска гаранција којом испоручилац обезбеђује испуњење својих обавеза
је у виду бланко соло менице за добро извршење посла са назначеним износом од 10%
од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, потврду о регистрацији
менице. Уз меницу је потребно доставити оверен ОП образац и копију картона
депонованих потписа код банке на којима се јасно виде депоновани потпис и печат
испоручиоца, оверен печатом банке. Потпис овлашћеног лица на меници мора бити
идентичан са потписом или потписима са картонима депонованих потписа.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити 30 дана дужи од дана
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да је рок испоруке предмета уговора битан
елеменат уговора.
Уколико испоручилац не испуни своје обавезе у роковима из члана 2. став 1.
дужан је да за сваки дан закашњења плати наручиоцу 0,5% од вредности испоручених
добара, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 10 % уговорене
максималне вредности из члана 2. став. 1.
Приликом исплате наручилац ће умањити износ на рачуну у случају кашњења
испоруке за износ уговорене казне дефинисане ставом 1. овог члана или упутити налог
да му испоручилац уплати износ у висини уговорне казне.
За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу
наручилац није обавезан да тражи сагласност испоручиоца али је дужан да га обавести
о разлозима извршеног умањења.
Обавезе наручиоца
Члан 7.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу на име испоруке робе из члана 1. овог
уговора уплати укупно _________________ динара увећану за порез на додату
вредност, и то по вредностима фактура за сваку сукцесивну испоруку, у року од ____
дана од дана испостављања сваког рачуна.
Јединичне цене су непроменљиве.
Наручилац задржава могућност да повећа укупну финансијску вредност уговора
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, што ће бити
регулисано анексом уговора
Члан 8.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу плати затезну камату по Закону о
висини стопе затезне камате за непоштовање рока плаћања из члана 5. овог уговора.
Члан 9.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом за
2020. Плаћања доспелих обавеза насталих у 2020. години, вршиће се до висине
одобрених срестава на позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са
Законом којим се уређује буџет за 2020.

За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора
ће зависити од обезбеђења стредстава предвиђених финансијским планом за 2021.
годину.
Посебне одредбе
Члан 10.
Уговор се закључује на период од 1 године дана од дана потписивања уговора
обе уговорне стране.
Члан 11.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико испоручилац
не поступа у складу са одредбама овог уговора.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења испоручиоца, којим га
наручилац обавештава да раскида овај уговор из разлога наведених у обавештењу.
У случају раскида уговора испоручилац је дужан да наручиоцу надокнади штету
коју је услед тога претрпео.
Члан 12.
Испоручилац може једнострано раскинути уговор уколико наручилац не
испуњава своје обавезе које се односе на члан 5. овог уговора, по истеку рока од 30
дана од дана обавештења наручиоца.
Члан 13.
За све што није предвиђено овим уговором примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационмим односима.
Члан 14.
У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Ужицу
Члан 15.
Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, 2 примерка за испоручиоца и 4
примерка за нручиоца.
За ИСПОРУЧИОЦА
Директор

За НАРУЧИОЦА
вд Директора
др Влатка Стевановић

