ИСПРАВКА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Јавна набавка
број: I- 15
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1.

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ

Закључен у Старој Пазови, дана ___.___.2014. године између:
1.______________________________ из_____________, ул.______________________
кога заступа директор ____________________________ - (у даљем тексту: Продавац)
Текући рачун број:
ПИБ:
Матични број:
1.1._____________________________________________________________________
__
(Остали понуђачи из групе понуђача)
1.2._____________________________________________________________________
__
(Остали понуђачи из групе понуђача)
(Продавац
наступа
са
подизвођачем
__________________________________________,
улица
__________________________ из ______________________, који ће делимично
извршити
предметну
набавку,
у
делу:
_________________________________________ .)
и
2. Дом здравља ,,Др Јован Јовановић Змај'' са седиштем у Старој Пазови,
улица Владимира Хурбана бр. 2, кога заступа директор Др Рада Инђић
ПИБ:100535469
Матични број: 08010714.
- (у даљем тексту:Купац)
Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је Купац у складу са Законом о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12)
спровео отворени поступак јавне набавке лекова са Листе А и А1/РФЗО, ЈН бр.I-15
- Да је на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке, закључен Оквирни
споразум, број _____________ од дана ____ 2014. године, са Продавцем
_____________________________ у складу са условима и критеријумима
дефинисаним у конкурсној документацији за јавну набавку бр. 15/14,
- Да се овај Уговор закључује у складу са закљученим Оквирним споразумом и
- Да је Продавац доставио за партију: ( уписати бројеве партија за које се подноси
понуда)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________
________________________________________________________________________
__________
Понуду бр. ___________ од ____ 2014. године, која чини саставни део овог Уговора
и која у потпуности одговара траженим захтевима и условима утврђеним у конкурсној
документацији.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
1.1. Предмет овог Уговора је купопродаја лекова са Листе А и А1/РФЗО, наведених у
Оквирном споразуму бр.__________ / од _____2014. године, који је закључен у
поступку јавне набавке број 15/14.
Члан 2.
2.1.Продавац се обавезује да ће за потребе Купца извршити испоруку добара која су
предмет јавне набавке, у свему према захтевима и условима који су дефинисани у
конкурсној документацији, Споразуму и овом Уговору, као и према прихваћеној
понуди Продавца и стварним потребама Купца, а Купац се обавезује да ће извршити
плаћање под условима и на начин предвиђен овим Уговором.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
3.1. Продавац се обавезује да ће добра из члана 1. овог Уговора испоручити по
појединачним ценама из Ценовника Купца и према прихваћеној понуди Продавца
која је дата у Прилогу број 1, који је саставни део овог Уговора. Цена подразумева
превоз возилима понуђача до ФЦО објеката службе за фармацеутско снабдевање
Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, на које се налазе на
територији општине Стара Пазова.
3.2.Укупна цена добара по партијама за које се закључује Уговор утврђена је у
Прилогу бр. 2. овог Уговора.
3.3. Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати за време важења Уговора, изузев
у случају када за време важења Уговора дође до промене цена утврђених
Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања ,у том случају ће се од дана ступања на снагу новог прописа
на неиспоручене количине аутоматски примењивати новоутврђене цене, без
закључивања Анекса Уговора.
3.4. Купац ће извршити плаћање вирманом у року од 90 дана од дана испостављања
фактуре.
3.5. Плаћање ће се вршити на основу фактура које ће Продавац достављати Купцу
приликом сваке испоруке добра у папирној и електронској форми, уз обавезно
навођење броја јавне набавке ЈН I-15.
3.6. Услови, цене, рок плаћања и попуст на цену из Ценовника Купца утврђени су у
Прилогу бр. 1, који је саставни део Уговора. У случају промене цене из тачке 3.3. овог
Уговора, корекција износа динарског попуста у односу на цену утврђену новим
прописом вршиће се пропорционално према попусту пре промене цене лека.
3.7. Попуст на цену из Ценовника Купца, Продавац ће уплаћивати на текући рачун за
промет буџетских средстава Купца до 5. (петог) у месецу за све редовне уплате из
претходног месеца.
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 4.
4.1. Квалитет добра које је предмет овог Уговора мора у потпуности да одговара:
- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добра,
- техничким карактеристикама добра која је дата у обрасцу спецификације добара
са техничким карактеристикама из конкурсне документације,
- уверењима о квалитету и атестима.
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4.2. Продавац даје Купцу пуну гаранцију за квалитет испоручених добара. Продавац
гарантује да ће сва испоручена добра у потпуности одговарати техничким
спецификацијама и техничким условима из конкурсне документације.
Продавац се обавезује да добра по квалитету одговарају важећим стандардима и да
буду
приликом испоруке снабдевена прописаном документацијом ( превод,
сагласности и остала неопходна документација), која доказује право пуштања тих
добара у промет на домаћем тржишту, у складу са важећим прописима.
4.3.Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било које
време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом
да узорке добара из било које испоруке достави независној специјализованој
институцији ради анализе.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од
уговореног квалитета добара, трошкови анализе падају на терет Продавца.
4.4.Кванитативни пријем добара врши се приликом пријема добара у присуству
овлашћених представника Продавца и Купца. Сви видљиви недостаци морају бити
констатовани приликом испоруке, Записником који ће потписати овлашћени присутни
представници уговорних страна. Евентуалне рекламације од стране Купца морају
бити сачињене у писаној форми и достављене Продавцу у року од 24 часа.
Ако се записнички утврди да добро које је Продавац испоручио Купцу има недостатке
и скривене мане, Продавац мора исте отклонити у року од 3 дана од дана
сачињавања Записника о рекламацији.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 5.
5.1. Продавац је дужан да изврши испоруку добара, по захтеву Купца, најкасније у
року од _________ (максимално 48 часова) од дана достављања захтева. С обзиром да
су здравствене потребе осигураних лица РФЗО условљене медицинском
документацијом и не могу унапред планирати, Купац задржава право да одступи од
уговорених количина и да изврши набавку оних количина које су неопходне за
подмирење стварних потреба осигураника. Уколико се током реализације овог
Уговора појави потреба за набавком већих количина од уговорених, испорука и
плаћање тих количина ће се вршити у складу са ценама и условима из овог Уговора.
РОК УПОТРЕБЕ
Члан 6.
6.1.Уговорена добра морају имати рок употребе минимално 6 месеци од дана
извршене испоруке.
ГАРАНЦИЈА
Члан 7.
7.1. Продавац се обавезује да у моменту закључења овог Уговора, а најкасније до
прве испоруке, достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, која мора
бити неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на први позив на износ
од 5% вредности Уговора (без ПДВ-а), којом гарантује уредно извршење својих
уговорних обавеза, ако је вредност Уговора 1.000.000,00 динара без ПДВ-а и већа.
7.2. Рок важности банкарске гаранције је минимум 30 дана дужи од дана истека рока
за испуњење уговорних обавеза.
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РАСКИД УГОВОРА
Члан 8.
8.1.У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 48 часова од истека
рока из члана 5. овог Уговора, Купац ће зарачунати казнене поене у висини од 5%
вредности добара која нису испоручена ако до тога није дошло кривицом Купца или
услед дејства више силе. Продавац је обавезан да на месечном нивоу плати Купцу
на име уговорне казне 5 % вредности добара која у току једног месеца није испоручио
Купцу. Уколико Продавац по позиву Купца не плати износ уговорених казни Купац ће
наплатити уговорене казне по истеку Уговора у року важења банкарске гаранције.
8.2.У случају да, и поред угoворених казнених поена, понашање Продавца буде такво
да угрожава континуирано снадбевање Купца добрима за која је закључен Уговор,
Купац задржава право раскида уговора и наплате банкарске гаранције у износу од 5%
од нереализоване вредности утврђене Уговором.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
9.1.Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених
представника уговорних страна.
9.2.Овај Уговор се закључује на период од 3 месеца.
9.3.Овај Уговор се може раскинути писменим захтевом једне од уговорних страна уз
отказни рок од 10 дана од дана подношења писменог захтева.
9.4.Све евентуалне измене и допуне овог Уговора морају бити сачињене у писаној
форми и потписане од стране овлашћених представника уговорних страна.
9.5.Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих су по 2 (два)
примерка за сваку уговорну страну.
9.6.На питања која нису регулисана одредбама овог Уговора, примењиваће се
одредбе Закона о облигационим односима.

ДОБАВЉАЧ

НАРУЧИЛАЦ
Дом здравља
,,Др Јован Јовановић Змај''

__________________

_________________________
Директор др Рада Иђић
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