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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног позива
члан 36.став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама
Општи подаци о набавци:
1) подаци о наручиоцу: Дом здравља «Др Јован Јовановић Змај» Стара Пазова, ул. Владимира
Хурбана бр. 2. интернет страна www.dzspazova.rs
2) врста преговарачког поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног позива (чл.36 ст.1,
тачка 2 ЗЈН).
3) предмет јавне набавке: набавка лабораторијских реагенаса за биохемијски анализатор HmX/Al
4) особе за контакт: Мr ph Светлана Мраковић , e-mail : jn.dzspazova@gmail.com, за обавештења и
питања - са назнаком “набавка лабораторијских реагенаса за биохемијски анализатор HmX/Al
Услови за учествовање у поступку:
Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним
набавкама, а испуњеност ових услова дужни су да докажу на начин прописан чланом 77. Закона о
јавним набавкама, ближе одређен конкурсном документацијом.
Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:
Као критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде утврђује се „најнижа понуђена цена“.
Елемент уговора о којем ће се вршити поступак преговарања је цена.
Начин преговарања: Понуђач подноси писмену понуду која се записнички
констатује у записнику о отварању понуда, након чега ће се са присутним, овлашћеним
представником понуђача (у једном кругу преговарања) самостално обавити преговарање (око
критеријума за избор –цене) које ће се записнички констатовати у записнику о преговарању.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом
коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.
У поступку преговарања није дозвољено кориговање понуде на више (повећање
износа).
Увид и преузимање конкурсне документације:
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на сајту Дома здравља «Др
Јован Јовановић Змај» Стара Пазова www.dzspazova.rs.
Подношење понуда:
Понуде се достављају непосредно, у коверти затвореној на начин да се приликом отварања понуда
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком: „Понуда за ЈН III-7 – “набавка
лабораторијских реагенаса за биохемијски анализатор HmX/Al“
на адресу Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, Владимира Хурбана бр. 2.
На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон, особу за контакт.
Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ број
124/2012), конкурсном документацијом и овим позивом.
Рок за подношење понуда истиче дана 08.11.2013. године, у 10,00 часова(понедељак), без обзира на
начин доставе.
Отварање понуда:
Јавно отварање понуда обавиће истог дана у 10,05 часова у канцеларији директора Дома здравља
„Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, Владимира Хурбана бр. 2.
Представници Понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда поднесу оверено и
потписано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда/преговарања.
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Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:
Одлукa о избору најповољније понуде биће донета у року од три дана од дана јавног отварања
понуда и доставиће се понуђачима у року од три дана.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Језик на којем мора да буде састављена понуда
Понуда се доставља на српском језику.
2. Обавезна садржина понуде
Понуђач је дужан да све обрасце који су саставни део конкурсне документације уредно попуни и
овери, и достави уз понуду.
3. Упутство о начину попуњавања образаца
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце, који су саставни део
конкурсне документације.
Понуда мора бити сачињена јасно и недвосмислено, откуцана или читко попуњена, на преузетом
обрасцу конкурсне документације и на дефинисаним местима потписана и оверена печатом
овлашћеног лица понуђача.
Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом и потписани ( или
парафирани) од стране овлашћеног лица.
4. Организованост набавке у партијама
Набавка није организована по партијама.
5. Понуде са варијантама
Понуда са варијантама није дозвољена, а уколико је таква понуда достављена, биће одбијена.
6. Заједничка понуда или понуда са подизвођачима
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
7. Начин, рок плаћања и рок испоруке
Наручилац ће своја плаћања вршити у року који је исказан у најповољнијој понуди, а који не може
бити мањи од 60 дана од дана испостављања фактуре.
Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује лабораторијски материјал, у најкасније у року од 24
часа од пријема наруџбе. Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у седмици, испорука добара се
помера за следећи први радни дан.
Наручилац ће лабораторијски материјал наручивати према динамици и у количини у складу са својим
потребама.
8. Цена
Цена у понуди треба да буде фиксна и изражена у динарима. У цену морају бити урачунати сви
трошкови који се односе на предмет јавне набавке.Цена обухвата све трошкове на паритету Ф-ко
наручилац.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона о јавним набавкама.
9. Поверљивост података
Подаци чија је поверљивост прописана посебним прописом и које такве понуђач означи великим
словима „поверљиво“, биће коришћене само у предметној јавној набавци и неће бити доступни ником
изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени
приликом отварања понуда, као ни у даљем току поступка. Цена и остали подаци из понуде који су од
значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда се неће сматрати поверљивим,
сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама.
10. Начин на који Понуђач може тражити додатне информације и објашњења
Заинтересовани понуђачи могу у писменом облику тражити од наручиоца додатне информације и
појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре рока за подношење понуде.
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Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева послати одговор у
писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Комуникација у поступку јавне набавке се врши у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама.
11. Рок важења понуде
Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.
12. Додатна објашњења од понуђача
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Закона о јавним
набавкама. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
13. Уговор и рок за закључење уговора
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од десет дана
од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, с тим да је наручилац, у складу са
чланом 36. став 10. Закона о јавним набавкама дужан да у року од два дана од дана доношења,
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници одлуку о додели уговора.
14. Доказ о уредном извршењу обавеза
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у члану 82. Закона о јавним набавкама.
15. Критеријум за оцењивање понуда
Као критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде утврђује се: „најнижа понуђена цена“.
Елемент уговора о којем ће се вршити поступак преговарања је цена.
Начин преговарања: Понуђачи подносе писмену понуду која се записнички
констатује у записнику о отварању понуда, након чега ће се са присутним, овлашћеним
представником понуђача (у једном кругу преговарања) самостално обавити преговарање (око
критеријума за избор –цене) које ће се записнички констатовати у записнику о преговарању.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом
коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди. У поступку преговарања није
дозвољено кориговање понуде на више (повећање износа).
16. Заштита права понуђача
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев
за заштиту права понуђача, односно поступити у складу са одредбама Закона јавним набавкама
којима је уређен поступак заштите права понуђача. Захтев за заштиту права може да поднесе свако
лице које има интерес да закључи уговор у конкретној јавној набавци.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или
поштом, препоручено са повратницом. Копију захтева за заштиту права, подносилац истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Понуђач који подноси
захтев за заштиту права, дужан је да плати таксу од 40.000,00 динара одређену Законом о јавним
набавкама на рачун: 840-742221843-57; сврха: Републичка административна такса, за јавну набавку –
«Набавка Лабораторијских реагенаса за биохемијски анализатор ``HmX/AI``
17. Овлашћење за потписивање
Уколико конкурсну документацију потписује лице које није овлашћено за заступање по решењу из
регистра привредних субјеката, потребно је доставити Овлашћење за потписивање конкурсне
документације.
18. Подизвођач
Понуда са подизвођачем се подноси у складу са чланом 80. Закона о јавним
набавкама. Понуђач је дужан да, уколико намерава да извршење набавке повери подизвођачу, у
понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %, као и да наведе
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а
уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у
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уговору. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на
број подизвођача.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за
део набавке који ће извршити преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
19. Група понуђача
Заједничка понуда се подноси у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама. Понуду може
поднети група понуђача. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона о јавним набавкама.Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
20. Обустава поступка јавне набавке
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор
најповољније понуде из члана 79. Закона о јавним набавкама.
21. Одлука о избору најповољније понуде
Одлука о избору најповољније понуде ће бити донета у оквирном року од 3 дана од дана отварања
понуда и доставиће је понуђачима у року од три дана.
22. Додатна појашњења
Понуђач је у обавези да потпише изјаву, која је саставни део ове конкурсне документације, да је при
састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине сноси понуђач.
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1.

Да је понуђач регистован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар.

2.

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организаоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.

3.

Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда.

4.

Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште
на њеној територији.

5.

Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке.

Законски услови се доказују - Изјавом о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке (ова изјава је саставни део конкурсне документација).
Ова изјава не укључује важећу дозволу за обављање делатности (тачка 5),
односно, поред Изјаве, обавезно је уз понуду доставити и дозволу за
обављање делатности.
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ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да за јавну набавку
набавке лабораторијских реагенаса за биохемијски анализатор HmX/AI, поред
тражених минималних услова из конкурсне документације, испуњава и услове из
члана 75. и поседује доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама:
1) Да је понуђач регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар
2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организаоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре
3) Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда
4) Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној
територији.
5) Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке.

Датум:

М.П.
_______________________________
(потпис овлашћеног лица)
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На

основу

(„Службени
тачка

2,

конкурсне

члана

88.

Закона

гласник

РС“,

бр.124/12),

подтачка

10.

Правилника

документације

доказивања

1.

став

испуњености

у

а

поступцима

услова

о

сходно
о

јавним

јавних

5.

члану

обавезним

(”Службени

набавкама
став

елементима

набавки
гласник

и

начину
РС”

29/2013), уз понуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
За јавну набавку III-7 :

Трошкови прибављања
средстава обезбеђења

__________ динара без пдв

Укупни трошкови без
ПДВ

__________ динара

ПДВ

__________ динара

Укупни трошкови са

__________ динара

ПДВ

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим

М.П.
Понуђач:

(потпис одговорног лица)
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1.

бр.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О НАЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем,
да

сам

под

пуном

понуду

материјалном

поднео

назависно,

и

кривичном
без

одговорношћу,

договора

са

другим

понуђачима или заинтересованим лицима.

Понуђач
_____________________
(потпис одговорног лица)
М. П
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СКЛАДУ СА ЧЛ.75. ст.3. ЗЈН

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У

ИЗЈАВА

Изјављујем,

под

одговорношћу,

да

пуном
сам

при

материјалном

састављању

своје

и
понуде

кривичном
поштовао

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

М П

Понуђач
_______________________
(потпис одговорног лица)
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ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ
УГОВОРИМА

Изјављујемо,
да

смо

уговорима

под

уредно
о

пуном

материјалном

извршавали

предметним

и

кривичном

обавезе

јавним

набавкама

по
за

одговорношћу,

раније
период

закљученим
2010,

2012. година.

М П

Понуђач

_____________________
Потпис овлашћеног лица
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2011

и

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА :

АДРЕСА ПОНУЂАЧА :

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ :

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :

ТЕЛЕФОН :

ТЕЛЕФАКС :

ПИБ :

БРОЈ РАЧУНА :

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА
ЗАСТУПАЊЕ:

МП

Потпис овлашћеног лица
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА :

АДРЕСА ПОНУЂАЧА :

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ :

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :

ТЕЛЕФОН :

ТЕЛЕФАКС :

ПИБ :

БРОЈ РАЧУНА :

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА
ЗАСТУПАЊЕ:

МП

Понуђач

MП

Подизвођач:

Напомена:Образац
понуђачи

који

наступа

са

попуни ти

за

„Подаци

понуд у

већим
сваког

о

подносе

бројем

подизвођач у“

подизвођача

подизвођача

и

попуњавају

подизвођачем.

са

овај

достави ти

13

уз

У

само

колико

образац
понуд у.

они

понуђ ач

копирати,

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА :

АДРЕСА ПОНУЂАЧА :

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ :

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :

ТЕЛЕФОН :

ТЕЛЕФАКС :

ПИБ :

БРОЈ РАЧУНА :

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА
ЗАСТУПАЊЕ:

MП
Понуђач:

Напомена:Образац
понуди“
понуд у,

„Подаци

попуњав ају
у

довољном
понуђача

ком

случај у

броју
који

је

само
је

о

у

да

који

понуђачи

по требно

примерака,
учесник

понуђач у

они

да
се

заједничкој
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се

је

који

учесник у

заједничкој

подносе

заједничку

наведени

попуни
понуди.

и

образац

достави

копира

за

у

сваког

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Лабораторијски реагенси за биохемијски анализатор Hm/XAI

Понуда се подноси:
а) самостално
б) са подизвођачем
ц) заједничка понуда
(заокружити одговарајуће)
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HmX/AI

РЕАГЕНСИ ЗА АПАРАТ

ЦЕНА

РЕД.
БРОЈ

НАЗИВ

КОЛИЧИНА

САДРЖАЈ

БРОЈ

ПОЈЕДИНАЧН

У

ПОЈЕДИНА

ПАКОВАЊА

ОГ

КАТАЛ.

ЧНОГ

ЗА

ПАКОВАЊА

БР.

ПАКОВАЊА

ТРАЖЕНУ

БЕЗ

КОЛИЧИНУ

ПДВ-а

ЈЕДИНИЦИ
МЕРЕ
(литар)

НАЗИВ
ПРОИЗВО
ЂАЧА

(динара/пак.)

1

2

3

4

5

6

7

8

УКУПНА
ЦЕНА ЗА
ТРАЖЕНУ
КОЛИЧИНУбез
ПДВ-а
(динара)

9(7x8)

Контролна
1.

крв (N, L,

0.03l

H)3x3.3ml
2.

Isoton III

3.

Lyse S III

17l

4.

HMX Pak

10l

5.

Clenz

20l

6.
7.

Latron
primer
Latron
control

680l

0.08l
0.08l

ПОНУЂЕНЕ КОНТРОЛЕ КРВИ МОРАЈУ ИМАТИ ВРЕДНОСТИ ДЕКЛАРИСАНЕ ЗА ХЕМАТОЛОШКИ
БРОЈАЧ BECKMAN COULTER HmX
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РОК ПЛАЋАЊА:_____________________(минимум 60 дана)
РОК ИСПОРУКЕ:_____________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:_____________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:____________________

Место и датум:

МП

Понуђач:
_________________________
Потпис одговорног лица
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Матични број: 08010714
ПИБ: 100535469
Текући рачун: 840-481661-57
e-mail: dzspazova@gmail.com
Број:____________
Стара Пазова
ул. Владимира Хурбана број 2.
Дана.године

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :

Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога заступа
директор др Рада Инђић (у даљем тексту: Наручилац)
и
_____________________________________________ кога заступа
директор _______________ПИБ _______________(у даљем тексту:
Испоручилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА :

набавка добара – лабораторијски материјал

Члан 1.
Уговорне стране констатују: јавне набавке

-

да је Наручилац, спровео преговарачкИ поступака без објављивања јавног позива у складу са чланом 36.став
1. тачка 2. Закона о јавним набавкама

−

да је Испоручилац доставио своју понуду број ____________, која је заведена код Наручиоца под бр.

_____________ која чини саставни део овог уговора;
−

да је Наручилац, донео одлуку бр. ______________. године, којим се прихвата понуда Испоручиоца

.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка лабораторијског потрошног материјала за потребе Наручиоца,
Лабораторијски реагенси за биохемијски анализатор HmX/AI за период од годину дана од дана потписивања
овог уговора, у свему према прихваћеној понуди Испоручиоца ______________. године, као и осталим
одредбама овог уговора.
Понуда Испоручиоца број _______________. године саставни је део овог уговора (у даљем тексту:
понуда)
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КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да су количине робе у понуди дате оквирно за период од годину дана и да
могу одступати у зависности од стварних потреба Наручиоца.
Испоручилац гарантује да је лабораторијски потрошни материјал који је предмет овог Уговора
регистрован у складу са важећим Законом о лековима и медицинским средствима и другим везаним прописима,
те да поседује све потребне дозволе за пуштање у промет истих.
Испоручилац гарантује за квалитет робе и испуњеност свих прописаних законских услова и стандарда за
ту врсту робе. Квалитет уговорене робе битан је елемент овог уговора.
Сматраће се да испоручена роба није одговарајућег квалитета ако по њеном пријему или накнадно у току
њеног коришћења, Наручилац утврди:
-да се коришћењем испоручене робе онемогућава или значајно отежава испуњење њене намене, чиме је и сврха
набавке онемогућена или значајно отежана;
-да је роба таквог квалитета да захтева већу потрошњу од уобичајене, односно нерационално коришћење;
-у свим другим случајевима када је очигледно да се због испоруке робе неодговарајућег квалитета Наручиоцу
наноси било каква штета.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Испоручилац ће вршити испоруку лабораторијског материјала по појединачним ценама из понуде.
Укупна уговорена цена лабораторијског материјала износи _________________без ПДВ-а
односно ______________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.
Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.
Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац, Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр. 2.
Рок плаћања је ___________________
Наручиоца

од дана извршене испоруке и испостављене фактуре у седишту

Испоручилац се обавезује да као гаранцију за добро извршење посла, приликом закључења
Уговора, преда Наручиоцу меницу са меничним овлашћењем у висини од 5 % процењене вредности
додељене набавке а којом обезбеђује испуњење својих обавеза. Уколико уговорене обавезе не буду
испоштоване од стране Испоручиоца, Наручилац задржава право да примљену меницу реализује.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 5.
Кванитативни и квалитативни пријем лабораторијског материјала који је предмет овог уговора врши
овлашћено лице Наручиоца.
Евентуалне недостатке у квантитету и квалитету испорученог лабораторијског материјала Наручилац ће
писмено констатовати и о томе писмено обавестити Испоручиоца без одлагања, а најкасније у року од 48 сати од
дана пријема у седишту Наручиоца, а Испоручилац је дужан да уочене недостатке отклони, о свом трошку, у
најкраћем року, који не може бити дужи од 24 часа од дана пријема писменог обавештења.
У случају скривених недостатака робе, који се нису могли одмах, односно у року од 24 часа од пријема
уочити, Наручилац је дужан да о истима извести Испоручиоца без одлагања, а најкасније у року од 48 сати од како
уочи скривене недостатке. У том случају, Испоручилац је дужан да оправдане примедбе на квалитет испоручене
робе, отклони о свом трошку, у најкраћем року, а најкасније у року од 24 часа од пријема писменог обавештења о
утврђеним недостацима.
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РОК ИСПОРУКЕ
Члан 6

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује лабораторијски материјал, у најкасније у року од 24 часа
од пријема наруџбе. Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у седмици, испорука добара се помера за
следећи први радни дан.
Наручилац ће лабораторијски материјал наручивати према динамици и у количини у складу са својим
потребама.
Рок испоруке је битан елемент овог уговора.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 7.
У случају кашњења у испоруци, с обзиром да је рок испоруке битни елемент овог уговора, Наручилац има
право једностраног раскида Уговора и без остављања накнадног рока, уколико процени да кашњење озбиљно
ремети његово редовно пословање.
Право да једнострано раскине овај уговор без остављања накнадног рока Наручилац има и у случају да
Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у складу са чланом 3. овог
уговора, при чему има право да активира финансијско средство обезбеђења.
Наручилац задржава право да откаже или измени овај уговор, без било каквог права Испоручиоца да
потражује накнаду штете или изгубљене добити, у случајевима на које Наручилац не може да утиче и то:
-

у случају реорганизације здравствене заштите од стране надлежног органа РС, што би довело до
престанка потребе Наручиоца за уговореним лабораторијским материјалом, о чему је Наручилац у обавези
да благовремено обавести Испоручиоца;

-

у случају недовољно опредељених или смањених финансијских средстава од стране РФЗО-а, што би
довело до немогућности набавке уговореног материјала,

-

у другим оправданим случајевима због околности на које Наручилац не може да утиче.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних страна. Датумом
закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна уколико га не потпишу
истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору.
Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, потписане од стране
овлашћених представника обе уговорне стране.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) примерка за сваку
уговорну страну.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима,
као и осталих позитивних прописа.
Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране ће решавати
споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској Митровици.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА

_________________

Др Рада Инђић
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