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: 06.07.2020.

Предмет: Измена конкурсне документације за јавну набавку УСЛУГА
ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ
по партијама: партија 44. Одржавање
дестилационе јединице за протеине – ЈН 21/2020 .
Поштовани понуђачи,
Дошло је до измене конкурсне документације за
набавку УСЛУГА
ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ по партијама: партија 44. Одржавање дестилационе
јединице за протеине и то у одељку ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И МОДЕЛУ
УГОВОРА.
У прилогу се налази измењена табела као и модел уговора које је потребно
означити страницом из конкурсне документације и доставити уз понуду
Хвала на сарадњи!

Службеник за јавне набавке

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА
партија 44. Одржавање дестилационе јединице за протеине „Buechi“
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Jed. Cena
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mere

Одржавање дестилационе
јединице за протеине
„Buechi“
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Vrednost
bez PDV-a
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PDV-om

kom
1

UKUPNO
Место извршења услуге: пословни простор наручиоца.
Рок извршења услуге: ________ дана, не дужи од 7 дана од позива наручиоца.
Услови плаћања: Плаћање ће се извршити по извршеној услузи, у року од_____дана
(који неможе бити краћи од 15 дана, а ни дужи од 90 дана) рачунајући од дана уредно
примљеног рачуна.
Рок важења понуде_____дана.
Цена обухвата све трошкове везане за извршење набавке.
ДАТУМ
_______________

М.П.

ПОНУЂАЧ
_________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.

Упутство за попуњавање цена:
-

у колони 4. Уписати јединичне цене без ПДВ-а
у колони 5. уписати вредност без ПДВ-а
у колони 6. Уписати вредност са ПДВ-

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
Услуга сервисирања лабораторијске опреме по партијама: 44. Одржавање
дестилационе јединице за протеине
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 директор
др Влатка Стевановић, као наручиоца и
2. __________________________________________________________________
___
(тачан назив и адреса)
шифра делатности _______________, матични бр.______________________
ПИБ_____________________,рачун
бр.
____________________,
код
_________________ Банке кога заступа директор ______________________, као даваоца
услуга
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна у вези
набавке услуге одржавања дестилационе јединице за протеине BUECHI.
Цена
Члан 2.
Цена је утврђена понудом извршиоца бр .________од _____________године.
Цена радног сата износи __________динара, без обрачунатог ПДВ-а. У цену радног
сата су обухваћени сви трошкови везани за јавну набавку (дефектажа, сервисне
активности, монтажа и пуштање у рад уређаја и др).
Обавезе даваоца услуга
Члан 3.
Давалац услуга се обавезује да наручиоцу изврши услуге одржавања из члана 1
овог уговора у свему према захтеву наручиоца и понуди даваоца услуга.
Давалац услуга се обавезује да услуге из члана 2 овог уговора изврши стручно
и квалитетно, према важећим прописима и техничким стандардима и нормативима за
ту врсту услуга
Давалац услуга се обавезује да ће поправку извршити у просторијама
наручиоца услуга.

Давалац услуга се обавезује да ће након дефектаже а пре отпочињања извршења
поправке достави наручиоцу списак непходних оригиналних делова за замену, како би
наручилац извршио набавку потребних делова.
Давалац услуга се обавезује да у року од 24 часа од позива наручиоца констатује
квар и отпочне са отклањањем истог.
Просечно трајање поправки је 7 (седам) дана зависно од врсте опреме,односно
квара.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да је рок извршења услуга које су предмет 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.
Члан 5.
Давалац услуга се обавезује да наручиоцу достави уз фактуру радни налог који
садржи опис посла, време рекламације, односно дужину гаранције за пружену услугу.
Квалитативни и квантитативни пријем радова из става 1. овог уговора извршиће
се од стране овлашћених представника наручиоца.
Обим и структура услуга по цени радног сата из чл. 2 овог уговора вршиће се
највише до износа од ___________________ динара без ПДВ-а
Члан 6.
Уколико наручилац након пријема радова утврди да услуге нису извршене
квалитетно, има право рекламације.
Давалац услуга је дужан да у року од 5 дана од дана рекламације поступи по
истој, односно да отклони недостатке.
Обавезе наручиоца
Члан 7.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу на име извршених услуга из члана 2.
овог уговора, по достављању радног налога и испостављању рачуна за извршене
услуге, плати даваоцу услуга цену за извршење услуга у висини од ___________
дин/радни сат увећано за порез на додату вредност у року од ______ дана од дана
испостављања сваког рачуна.
Јединичне цене су непроменљиве.

Обим и структура услуга по цени радног сата из чл. 2 овог уговора вршиће се
највише до износа од ___________ динара без ПДВ-а
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.
Члан 8.
Наручилац се обавезује да даваоцу услуга плати затезну камату по Закону о
висини стопе затезне камате за непоштовање рока плаћања из члана 7. овог уговора.
Посебне одредбе
Члан 9
Уговор се закључује на период од 1 године дана од дана потписивања уговора
обе уговорне стране.
Члан 10.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико давалац
услуга не поступа у складу са одредбама овог уговора.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења, којим наручилац
обавештава даваоца услуга да раскида овај уговор.
Члан11.
Давалац услуга може једнострано раскинути уговор уколико наручилац не
испуњава своје обавезе које се односе на члан 6. овог уговора, по истеку рока од 30
дана од дана обавештења наручиоца да раскида уговор
Члан 12.
За све што није предвиђено овим уговором примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 13.
У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Ужицу.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, 4 примерка за наручиоца услуга и
2 за даваоца услуга.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
____________________________

ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
др Влатка Стевановић

