ПУ „Наша радост“ Смедерево
Војводе Мишића 4
Број: 2711/15
Датум: 27.10.2015. године

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ДОБАВЉАЧ: «Вагал» д.о.о. ул. 1. маја бр. 28 11224 Врчин ( у даљем тексту овог уговора: добављач )
ПИБ: 106951137, матични број: 20712511, број рачуна: 160-349809-92, банка: “Banca Intesa”.
( у даљем тексту овог уговора: продавац )
КУПАЦ: Предшколска установа «Наша радост» Смедерево (у даљем тексту овог уговора: купац),
Војводе Мишића 4, ПИБ: 101926189, Регистарски број: 6183008457, Шифра делатности: 85321,
Матични број: 07143257, коју заступа Мирјана Ћосић, директор.
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ

Члан 1.
Предмет Уговора је куповина материја за за бојење и помоћних средстава, у складу са описом у
техничкој спецификацији конкурсне документације за јавну набавку бр. 23/15 – Материје за бојење и
помоћна средства.
Члан 2.
Саставни део уговора је и понуда продавца, бр. 2592/15 од 16.10.2015. године.
Члан 3.
Цена робе која је предмет уговора је у свему према понуди.
Члан 4.
Купац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши одложено, односно у свему према понуди.
Члан 5.
Рок за испуњење уговора од стране продавца по захтеву купца.
Члан 6.
Квалитет производа који су предмет овог уговора мора у потпуности да одговара српском стандарду
за ту врсту робе. Понуђач има обавезу да при свакој испоруци добара, доставу робе прати уредна
документација, у складу са важећим правилницима.
Члан 7.
Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне
најаве, на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа из било које
испоруке достави одговарајућој лабораторији. У случају да се утврди одступање од уговореног
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квалитета производа, трошкови анализе падају на терет продавца. Уколико било која испорука не
задовољи квалитет и договорену количину продавац робе је у обавези да је замени исправном, одмах
након рекламације, а уколико не испуни ову обавезу, купац је овлашћен да раскине уговор без
отказног рока.
Члан 8.
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених
обавеза. О датуму наступања, трајања и датума престанка више силе, уговорне стране су обавезне да
једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа. Као случајеви више силе сматрају се:
природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други
случајеви који су законом утврђени као више силе.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у
случају спора, уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Пожаревцу.
Члан 10.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране, може захтевати
раскид овог уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено
извршилa. Раскид уговора се може захтевати писменим путем са раскидним роком од 15 дана.
Члан 11.
Измене и допуне текста овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, који је дат у
писменом облику.
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 13.
Уговор важи 12 месеци, односно до расписивања наредне јавне набавке и склапања уговора са
новоизабраним понуђачем.
Члан 14.
Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка, од којих се свакој уговорној страни уручују по 2
примерка.

Купац:

Продавац:

______________________

______________________

/Мирјана Ћосић/

/Александар Вагић/

ПУ „Наша радост“ Смедерево ЈНМВ, бр. 23/15: Материје за бојење и помоћна средства

Страна 2 од 2

