ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
''РАДОСНО ДЕТИЊСТВО''
НОВИ САД
Павла Симића бр. 9
Мат. бр. 08038384
ПИБ: 101584396
Тел. 021/420-439; факс 021/527-547
е-mail: puns@nspoint.net
Б р о ј: 534
Д а н а: 9.09.2019.

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број ЈНОП 44/2019.
- Опрема за објекат у Старим Лединцима

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Р.С.“, број 124/2012, 14/2015
и 68/2015), Комисија за јавну набавку ЈН ОП 44/2019. – врши измену и допуну конкурсне
документације.
На страни 44 конкурсне документације-

За партију бр.2.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ
ЈНОП-26/2019.
Закључен између:
Наручиоца Предшколске установе „Радосно детињство“
са седиштем у Новом Саду, улица Павла Симића 9., ПИБ:101584396 Матични број:
08038384
Број рачуна: 840-549661-48 и 840-549667-30 Назив банке: Управа за јавна плаћања,
Телефон: 021/420-439 Телефакс: 021/6610-528
кога заступа: Директор Маријана Попов
(у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: 0...............)
Основ уговора:
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је куповина опреме – за потребе Предшколске установе
„Радосно детињство“ Нови Сад, у свему према техничкој спецификаци и конкурсној
документацији Наручиоца, број ЈНОП-26/2019.и прихваћене понуде Понуђача, број
__________, која чини саставни део овог уговора.
УГОВОРЕНА ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 2.
Уговорена цена за предмет уговора из члана 1. овог уговора износи:
_______________________
односно

динара

без

обрачунатог

ПДВ-а,

_______________________

динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати током реализације овог уговора.
Цена обухвата све трошкове за реализацију предмета уговора, прибављања
средства финансијског обезбеђења, трошкове превоза, као и све остале зависне
трошкове.
Наручилац се обавезује да новчана средства из претходног става уплати на текући
рачун
Добављача
број
_______________________
код
_______________________________ банке.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Члан 3.
Рок испоруке добара је 60 календарских дана од дана слања захтева за испоруком
добара. Сва добра по спецификацији се морају испоручити а добра се испоручују
сукцесивно и складу са одобреним квотама – финансијским средствима за наведену
јавну набавку.
Место испоруке добара је магацин Предшколске установе „Радосно детињство“
Војвођанских бригада 14., 21000 Нови Сад и објекти Установе. Изабраном понуђачу
ће након потписивања уговора, а пре прве испоруке добара, бити достављен списак
објеката и количине добара по објектима које је потребно испоручити.
КВАЛИТЕТ И ПРИЈЕМ ДОБАРА
Члан 4.
Добављач се обавезује да уговорену количину опреме у складу са техничком
спецификацијом из усвојене понуде, испоручи у исправном стању, уговореног
квалитета.
Сва добра која су предмет уговора морају бити нова, некоришћена и сигурна за
коришћење. Добављач гарантује да ће испоручена добра из члана 1. овог уговора
бити неоштећена и неупотребљавана.
Добављач ће по испоруци добара по објектима Установе бити у обавези да изда
отпремницу и преда један примерак уз испостављену робу. Отпремница мора бити
потписана од стране добављача и лица овлашћеног испред Установе за пријем
добара. Такође, ће се направити и записник о квалитативном и квантитативном
пријему добара. У записнику морају бити наведена и пописана сва добра која су
испоручена и што се мора слагати са отпремницом. Записник потписују добављач и
лице задужено испред Установе за пријем робе.
Понуђачу ће пре испоруке добара бити написмено достављен документ са
овлашћеним лицима за пријем добара по објектима Установе.
Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност у потпуности уколико
за то не буде постојала потреба.
ГАРАНЦИЈА И ГАРАНТНИ ПЕРИОД
Члан 5.

Гаранција за испоручена добра износи ________ месеци од дана испоруке добара. У
зависности од врсте добара, Понуђач приликом испоруке добара ће бити у обавези
да достави атест о исправности и безбедности добра уколико се атест издаје за та
добра.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 6.
Уколико се при квантитативном и квалитативном пријему добара уоче оштећења,
односно други квалитативни недостаци или да се приспела количина испоруке
разликује од количине наведене у отпремници, наведени недостаци биће записнички
констатовани.
Добављач ће бити у обавези да испоручи недостајуће количине добара или/и замени
добро које је предмет Уговора на коме су утврђени и записнички констатовани
квалитативни недостаци у року од 5 календарских дана од дана записничког
констатовања недостатка.
За скривене мане или у случају квара добара а који није настао неадекватном
употребом, Наручилац задржава право рекламације у року од 24 месеца од дана
испоруке добара. Добављач је дужан да писмено одговори на рекламацију у року од 3
дана, и у року од 7 дана да отклони квар или недостатак добра о свом трошку.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 7.
У случају неоправданог кашњења Добављача са испоруком предметних добара,
Добављач ће бити дужан да плати уговорну казну од 0,2% од укупне вредности
Уговора, за сваки дан кашњења, с тим да укупна уговорна казна у овом случају не
може бити већа од 5% од укупне вредности Уговора.
Уговорна казна се обрачунава од првог дана после истека уговореног рока испоруке.
У случају неоправданог кашњења Добављача са испоруком предметних добара,
Наручилац има право и на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.
Ако је штета коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза од
стране Добављача или/и због кашњења у испуњењу уговорних обавеза Добављача
већа од износа уговорне казне, Наручилац има право на разлику до потпуне накнаде
штете.
Наручилац ће у складу са одредбама овог Уговора према датуму коначног испуњења
уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране
Добављача и на основу тога обрачунати висину уговорене казне или ће износ
умањити за исплату из члана 2.
Члан 8.
Добављач неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за кашњење у
испоруци добара.

