ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Ул. Стари шор 47, 22000 Сремска Митровица
e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs
web: www.zdravlje-sm.org.rs
Тел:022/610-511

Тел/Факс:022/636-509

Жиро рачун: 840-209667-75

Del.broj: 28/17
Datum: 04.01.2017.

Pitanja:

1) Partija 104, stavka 2, navodi se MacConkey-ev agar u količini od 500+11000 g. Molim Vas da izvršite
pojanjenje koje se odnosi na ovu traženu količinu. Da li se traži 11500g ove podloge?.
2) U modelu ugovora, tačka 4. Trajanje ugovora: PRODAVAC se obavezuje da će od dana potpisivanja
ovog Ugovora do isteka ugovorenog roka, do kraja 2015.godine, vršiti isporuku predmetnih dobara.
Molim vas da izvršite izmenu tačke 4. Modela ugovora predmetne konkursne dokumentacije i umesto
2015. godine navedete 2017. godinu na koju se javna nabavka i odnosi.

Odgovori:

1) U partiji 104, stavka 2 tražena količina je 11500 g.
2) U Modelu ugovora konkursne dokumentacije menja se tačka 4. Umesto 2015.godine, stavlja se
2017. Godina. Model ugovora u prilogu.

Službenik za javne nabavke
Nataša Teleki

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Ул. Стари шор 47, 22000 Сремска Митровица
e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs
web: www.zdravlje-sm.org.rs
Тел:022/610-511

Тел/Факс:022/636-509

Жиро рачун: 840-209667-75

Прилог 7 - МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОПРОДАЈИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 2017.ГОДИНЕ
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Назив предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, име лица које заступа фирма
и број текућег – рачуна (у даљем тексту овог Уговора: ПРОДАВАЦ) и

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Стари шор 47, матични број: 08039801,
шифра делатности 8690, ПИБ: 100791703, број текућег – рачуна: 840-209667-75, кога заступа директор
прим.др Нада Зец Петковић (у даљем тексту овог Уговора: КУПАЦ)
Закључили су дана _______________ год.
УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА
1.1. Предмет овог Уговора је купопродаја ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
Саставни део овог Уговора је Понуда ПРОДАВЦА која је заведена под бројем __________ од
____________2017.године, која је достављена по позиву везано за поступак јавне набавке за 2017.годину
број 1/17 - Лабораторијски материјал и прихваћена од стране КУПЦА и Одлуке о додели уговора
Завода за јавно здравље Сремска Митровица број _____ од _______2017.године
2. ЦЕНА
2.1. Цене робе утврђене су понудом ПРОДАВЦА која је заведена под бројем _____________ од
_________2017.године. Према процењеним потребама Завода за јавно здравље укупна вредност износи
_____________ динара без ПДВ-а и ___________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.
2.2. Уколико дође до промена цена које су предмет овог Уговора, што се доказује валидном
документацијом, може се приступити измени уговорене цене, споразумом обе стране о висини корекције
цене.
3. НАЧИН ПЛАЋАЊА
3.1. КУПАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у складу са понудом ПРОДАВЦА
која је заведена под бројем ________ од _________2017.године.
3.2. КУПАЦ ће своје обавезе измирити дознаком на текући рачун.
4. ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
4.1 ПРОДАВАЦ се обавезује да ће од дана потписивања овог Уговора до истека уговореног рока,
до краја 2017.године, вршити испоруку предметних добара.
5. РОК ИСПОРУКЕ
5.1. Роба која је предмет овог уговора испоручује се на паритету ФЦО магацин КУПЦА.
5.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће након потписивања овог Уговора сходно датој понуди
испоручити КУПЦУ целокупну уговорену количину робе, а према требовањима Завода за јавно здравље.
5.3. КУПАЦ задржава право да у складу са Законом о јавним набавкама изврши промену
количине уговорене робе.
5.4. Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе.
6. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
5.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да пре ступања на снагу овог Уговора достави КУПЦУ соло,
бланко, оверену, регостровану и потписану меницу са меничним овлашћењем којом обезбеђује
испуњење обавеза ПРОДАВЦА.
7. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ
7.1. Квалитет производа који су предмет овог Уговора мора одговарати важећим домаћим
стандардима за ту врсту робе.
7.2. КУПАЦ је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе током или после
испоруке, са правом да узорке производа достави независној специјализованој институцији ради
анализе.
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73. У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног
квалитета производа, трошкови анализе падају на терет ПРОДАВЦА.
7.4. Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину КУПЦА у присуству
представника продавца. Евентуална рекламација од стране купца на испоручене количине мора бити
сачињена у писаној форми и достављена ПРОДАВЦУ у року од 24 (двадесет четири) часа.
7.5. Уколико било која испорука не задовољи квалитет и договорену количину, ПРОДАВАЦ је у
обавези да је замени исправном у року од 7 (седам) дана.
8. ВИША СИЛА
8.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу
уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су
обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесет четири) часа.
8.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,
транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су Законом утврђени као виша сила.
9. СПОРОВИ
9.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају
споразумно, а у случају спора уговарају надлежност Привредног суда у Сремској Митровици.
10. РАСКИД УГОВОРА
10.1. Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може
захтевати раскид уговора писменим путем са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.
10.2. Уговорне стране су сагласне да у случају центализоване набавке предметних добара, долази
до раскида Уговора, о чему ће ПРОДАВАЦ бити благовремено обавештен.
11. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
10.1. Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране који
је дат у писаном облику.
12. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА
11.1. Овај уговор ступа на снагу даном закључења од када и производи правно дејство.
13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
13.1. Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих се свакој уговорној
страни уручује по 2 (два) примерка.

КУПАЦ
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ДИРЕКТОР
Прим. др Нада Зец Петковић

ПРОДАВАЦ
ДИРЕКТОР

