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Дана: 05.02.2016. godine

ПРЕДМЕT: Питање потенцијалног понуђача и одговор наручиоца у поступку јавне набавке
медицинских помагала у Дому здравља ,,Др Јован Јовановић Змај'', Стара Пазова.
Питање:
Поштовани,
Молимо Вас да ускладите садржај члана 10. Модела уговора, тако да уместо:
ЧЛАН 10. РАСКИД УГОВОРА
10.1.Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац причини штету Купцу
због неблаговремено извршене испоруке из члана 5.1. Уговора, као и штету коју учини из других
разлога везаних за реализацију предметне набавке.
10.2.У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 10 дана од истека рока из члана
5.1. овог Уговора, Купац ће зарачунати казнене поене у висини од 5% вредности робе која није
испоручена а да до тога није дошло кривицом купца нити услед дејства више силе. Продавац је
обавезан да на месечном ниво плати купцу на име уговорнe казне 5 % вредности робе коју у току
једног месеца није испоручио купцу. У колико не плати по позиву купца износ уговорених казни
купац ће наплатити уговорене казне по истеку уговора а у року важења банкарске гаранције.
10.3.У случају да и поред уговорених казнених поена понашање продавца буде такво да угрожава
континуирано снадбевање купца добрима за који је закључен уговор, купац задржава право
раскида уговора и наплате банкарске гаранције у износу од 5% од нереализоване вредности
утврђене уговором.
Гласи:
ЧЛАН 10. РАСКИД УГОВОРА
10.1.Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац причини штету Купцу
због неблаговремено извршене испоруке из члана 5.1. Уговора, као и штету коју учини из других
разлога везаних за реализацију предметне набавке.
10.2.У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 10 дана од истека рока из члана
5.1. овог Уговора, Купац ће зарачунати казнене поене у висини од 5% вредности робе која није

испоручена а да до тога није дошло кривицом купца нити услед дејства више силе. Продавац је
обавезан да на месечном ниво плати купцу на име уговорнe казне 5 % вредности робе коју у току
једног месеца није испоручио купцу. У колико не плати по позиву купца износ уговорених казни
купац ће наплатити уговорене казне по истеку уговора а у року важења менице.
10.3.У случају да и поред уговорених казнених поена понашање продавца буде такво да угрожава
континуирано снадбевање купца добрима за који је закључен уговор, купац задржава право
раскида уговора и наплате менице у износу од 5% од нереализоване вредности утврђене
уговором.

Odgovor:
Поштовани,
Обавештавамо Вас да ћемо прихватити Вашу сугестију и извршити измену кроз исправку
конкурсне документације.
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