МОДЕЛ УГОВОРА
За Јавну набавку број 12/2020

„Набавка намирница за припремање хране за 2021.г.“партија 5– Воће
У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће
закључен Уговор о јавној набавци за партију 5. Понуђач дати Модел уговора
потписује и доставља у понуди.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“,
ул. Вука Караџића број 34, 31250 Бајина Башта,
матични број: 07233868, ПИБ: 100999767,
коју заступа вд директора Раденка Лазић, у даљем тексту Наручилац и

2.
из ..................................................................................................................................
Улица и број .................................................................................................................
Матични број: ...............................................................................................................
ПИБ: .............................................................................................................................
Текући рачун број: .......................................................................................................
Банка: ...........................................................................................................................
кога заступа .................................................................................................................
(у даљем тексту: Добављач)
закључиле су у Бајиној Башти, дана __________.године следећи:

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА
„Намирнице за припремање хране“-партија 5-Воће за јавну набавку број
12/2020
Уговорне стране констатују :
-да је Наручилац – Предшколска установа „Невен“ (у даљем тексту: Наручилац) у
складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 52. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“, бр. 91/2019) (даље Закон) спровео отворени поступак јавне набавке
број 12/2020 ради набавке добара и то „Намирнице за припремање хране за
2021.годину“-партија 5-Воће.
-да је Јавни позив у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки
дана .2020. године;
-да Понуда Понуђача (у даљем тексту: Добављач) у поступку за јавну набавку бр.
12/2020, која је заведена код Наручиоца под бројем _________________ од _____.2020.
године у потпуности одговара захтеву Наручиоца - Корисника услуге из позива за
подношење понуда и Конкурсној документацији;

-да је Наручилац , на основу Понуде Добављача и Одлуке о додели Уговора, изабрао
Добављача за снабдевање добрима, јавна набавка број 12/2020-партија 5.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је воће, према захтевима и условима из Конкурсне
документације Наручиоца, прихваћене техничке спецификације и понуде Добављача
број ________________од ________________ године (КД и Понуда као Прилози),
саставни су део овог Уговора.
Вредност Уговора
Члан 2.
Укупна вредност Уговорених добара из члана 1. овог Уговора износи:
____________________ (словима: ____________________________________________)
динара без ПДВ-а (не попуњава Понуђач – Добављач), колико износи процењена
вредност предметне јавне набавке и реализоваће се по јединичним ценама из
прихваћене понуде. Укупна вредност добара, по уговореним јединичним ценама, ни у
ком случају не може бити финансијски већа од уговорене вредности.
На вредност из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату
вредност у складу са прописима Републике Србије.
У уговорену вредност су урачунати сви трошкови везани за реализацију Уговорене
услуге.
У случају примене корекције цене Добављач ће издати рачун на основу јединичних
уговорених цена, а износ корекције цене ће исказати као корекцију рачуна у виду
књижног задужења/одобрења.
Променом Уговора не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним
параметрима у Уговору и овој Конкурсној документацији.
МЕРОДАВНО ПРАВО

Члан 3.

Овај Уговор и његови прилози су сачињени на српском језику
На овај Уговор се примењују закони Републике Србије. У случају спора меродавно
право је право Републике Србије.
НАЧИН И УСЛОВИ ФАКТУРИСАЊА И ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Наручилац се обавезује да изабраном Понуђачу плати за добра динарском дознаком
на текући рачун Понуђача, у року до 45 (четрдесетпет) дана након пријема исправног
рачуна, (потписаног од стране Наручиоца).
Фактурисање добра се врши по јединичним ценама из усвојене понуде.

Рачуни морају бити достављени на адресу Наручиоца: ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА „НЕВЕН“, ул. Вука Караџића број 34, 31250 Бајина Башта.
Обавезе по овом уговору које доспевају у наредној 2022. буџетској години биће
реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у
2022. години.
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним
могућностима буџета ПУ“Невен“.
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

Члан 5.

Добављач је дужан да испоручи квалитетна добра у складу са прописима и
стандардима Републике Србије.
Добављач је дужан да у року од 10 (словима: десет) дана благовремено затражи од
Наручиоца добра све потребне информације, разјашњења, документацију и друге
релевантне податке неопходне за извршење овог Уговора.
Члан 6.
Испорука добара се врши свакодневно и сукцесивно, по
Наручиоца.

потреби и поруџбини

Изабрани Понуђач је обавезан да комплетан обим добра изврши по динамици
Наручиоца у року који не може бити дужи од 12 (дванаест) месеци од дана ступања
Уговора на снагу/закључења Уговора.
Наручилац има право да достави примедбе у писаном облику на испоручена добра
Добављачу.
Добављач је дужан да поступи по писаним примедбама Наручиоца у року који у
зависности од обима примедби одређује Наручилац у тексту примедби, а који рок не
може бити дужи од 5 (словима: пет) дана.
Уколико Добављач у року који одреди Наручилац добра не поступи по примедбама из
неоправданих разлога Наручилац има да једнострано раскине овај Уговор.
О немогућности поступања по примедбама Наручиоца добра у датом року, Добављач
обавештава Наручиоца добра у писаном облику најдуже у року од 2 (словима: два)
дана од дана пријема примедби Наручиоца добра и даје детаљно образложење
разлога. У супротном било који разлози за непоступање у датом року који је одредио
Наручилац добра ће се сматрати неоправданим.
Члан 7.
Уговорне стране су у обавези да током реализације предмета овог Уговора, једна
другој учине доступним све релевантне податке, документацију и информације којима
располажу, а које су од значаја за извршење овог Уговора.
Уговорне стране су у обавези да по потреби предузму и друге обавезе које се покажу
као нужне од значаја за реализацију предмета овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 8.
Наручилац се обавезује да Добављачу изврши исплату вредности за добра из члана 2.
у складу са извршеним активностима, на начин и у роковима утврђеним овим
Уговором.
Све исплате по основу овог Уговора биће извршене на рачун Добављача:
бр рачуна: _____________________________ код банке: ______________________
МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Члан 9.

Место допремања добра која су предвиђена спецификацијом у понуди је магацин
установе.

ВАЖНОСТ УГОВОРА

Члан 10.

Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу овлашћени представници
Уговорних страна.
Члан 11.
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним
могућностима.
НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 12.

Добављач је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Наручилац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза
преузетих овим Уговором.
Уколико Наручилац претрпи штету због чињења или нечињења Добављача и уколико
се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Добављач је
сагласан да Наручиоцу исту накнади, тако што Наручилац има право на наплату
накнаде штете без посебног обавештења Добављача уз издавање одговарајућег
обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.
Ниједна Уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за
измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних
штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је
у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту
услуга на страни Добављача.
Наведена ограничавања/искључивања одговорности се не односе на одговорност било
које Уговорне стране када се ради о кршењу обавеза у вези са чувањем пословних
тајни, као и у вези са поштовањем права интелектуалне својине.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 13.

У случају да Добављач, својом кривицом, не испоручи добра у уговореном , Наручилац
може раскинути Уговор.
ВИША СИЛА

Члан 14.

У случају више силе – непредвиђених догађаја ван контроле Уговорних страна, који
спречавају било коју Уговорну страну да изврши своје обавезе по овом Уговору –
извршавање уговорених обавеза ће се прекинути у оној мери у којој је Уговорна страна
погођена таквим догађајем и за време за које траје немогућност извршења уговорних
добара услед наступања непредвиђених догађаја, под условом да је друга Уговорна
страна обавештена, у року од најдуже 3 (словима:три) радна дана о наступању више
силе.
У случају наступања више силе, Добављач има право да продужи рок важења Уговора
за оно време за које је настало кашњење у извршавању , проузроковано вишом силом.
Свака Уговорна страна сноси своје трошкове, који настану у периоду трајања више
силе, односно за период мировања Уговора услед дејства више силе, за који се
продужава рок важења Уговора.
Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне
стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора –
одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о
раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ни једна од
Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 15.

Свака Уговорна стране може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока, у
случају непридржавања друге Уговорне стране, одредби овог Уговора, неотпочињања
или неквалитетног извршења Услуге која је предмет овог Уговора, достављањем
писане изјаве о једностраном раскиду Уговора другој Уговорној страни.
Уколико било која Уговорних страна откаже овај Уговор без оправданог, односно
објективног и доказаног разлога, друга Уговорна страна има право да на име
неоправданог отказа наплати уговорну казну у висини од 10% од укупне вредности
Уговора, у свему у складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног
испуњења или задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Ниједна Уговорна страна нема право да неку од својих права и обавеза из овог
Уговора уступи, прода нити заложи трећем лицу без претходне писане сагласности
друге Уговорене стране.

Члан 17.
Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих
одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.
Члан 21.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим Уговором,
настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране ће
решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки
спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда.
У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а
поступак се води на српском језику.
Члан 22.
На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се
одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких
норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.
Члан 23.
Саставни део овог Уговора чине:
Конкурсна документације за јавну набавку број 12/2020-партија 5
Понуда Добављача, број ________ од ___________. године, која је код Корисника
услуге заведена под бројем _______ дана _________. године. (не попуњава понуђач)
Образац структуре цене
Спецификација добра
Споразум о заједничком наступању – у случају подношења заједничке понуде
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Члан 24.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих је 2 (два) примерка за
Наручиоца и 2 (два) за Добављача.
НАРУЧИЛАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
БАЈИНА БАШТА
Вука Караџића бр.34,
31250 Бајина Башта

ДОБАВЉАЧ:

(Назив)
(Име и презиме)

Раденка Лазић вд директора
ПУ“Невен“ Бајина Башта

(Функција)

