УГОВОР
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. Геротолошки центар из Ниша, улица Радних бригада бр.15, кога заступа
директор др Мирјана Стаменковић (у даљем тексту: корисник услуге), с
једне стране и
2. „GASTRO OPREMA“ d.o.o Ниш , улица ул.Ивановачка бр.11, кога заступа
директор Иван Јовановић.
(у даљем тексту: давалац услуге)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Услуга текућих поправки и одржавања машина у вешерници и
кухињи са набавком резервних делова за потребе Геронтолошког центра Ниш
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је наручилац, спровео поступак јавне набавке услуга мале вредности,
извршио избор понуде са најнижом понуђеном ценом и донео Одлуку о додели
уговора број 1047/6 од 18.08.2015.године(заводни број понуђача ТЕ-21 од
12.08.2015.године), на основу које се даваоцу услуге додељује овај уговор чији је
предмет реализација услуга текућих поправки и одржавања машина у вешерници и
кухињи са набавком резервних делова за потребе Геронтолошког центра Ниш.
- да се овим уговором уређују међусобна права и обавезе уговорних
страна.
Члан 1.
Предмет уговора су услуге текућих поправки и одржавања машина у
вешерници и кухињи са набавком резервних делова за потребе Геронтолошког
центра Ниш, ул.Радних бригада бр.15 и ближе је одређен усвојеном понудом
даваоца услуге број 1105 од 14.08.2015.године(заводни број понуђача ТЕ-21 од
12.08.2015.године) која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора.
Ради извршења услуге која је предмет Уговора, давалац услуге се обавезује
да на захтев корисника услуге пружа услуге из става 1. овог члана а у складу са
понудом број 1105 од 14.08.2015.године(заводни број понуђача ТЕ-21 од
12.08.2015.године) која је саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Давалац услуге гарантује цену услуга и остале услове утврђене у понуди.
Уговорне стране са сагласне да се цене из понуде за одређене услуге не могу
мењати најмање три месеца од дана закључења уговора осим у случају драстичних
поремећаја на тржишту (раст цена на мало више од 20%; једнократка девалвација у
већем износу од 10%; раст цена конкретних услуга и резервних делова који су
предмет уговора у већем износу од 10%).
У случајевима из става 2.овог члана, давалац услуге је дужан да пре
извршења услуге о томе обавести корисника услуге писмено, а корисник услуга ће
по извршеној провери писмено обавестити даваоца услуга да ли прихвата или не
повећање цена.

У случају прихватања повећања цена , исте ће , од тренутка достављања
обавештења даваоца услуга важити за даље пружање услуга, без закључивања
анекса овог Уговора.
Уколико дође до смањења цена на тржишти давалац услуга прихвата да
примени ниже цене од уговорене.
Члан 3.
Уговорена вредност услуга из члана 1.овог уговора за резервне делове
износи 180.550,00 динара, за цену норме часа износи 2.000,00 динара и за путне
трошкове по километру износи 0,00 динара.
У уговорену вредност услуга није урачунат порез на додатну вредност.
Члан 4.
Давалац услуге се обавезује да врши поправке из члана 1.овог уговорау
року од 24 часа од пријављивања квара.

Члан 5.
Корисник услуга је дужан да пружене услуге на уобичајен начин прегледа и
да о видљивим недостацима писмено обавести даваоца услуга.
Члан 6.
Давалац услуге даје кориснику услуге писмену гаранцију у трајању од 12
(дванаест) месеци за извршене услуге и уграђене делове.
Члан 7.
Давалац услуга се обавезује да за извршене услуге испостави фактуру
одмах а најкасније следећег радног дана после извршене поправке.
Корисник услуге се обавезује да за исту плати у року од 45 дана од дана
пријема фактуре, у противном обавезан је да плати законску камату сходно
важећим прописима.
Члан 8.
Давалац услуге је дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана
закључења овог уговора преда наручиоцу оригинал сопствене бланко менице за
добро извршење посла:
 гаранцију за добро извршење посла у висини 10% од вредности уговора, са
роком важности 30 дана дуже од рока за извршење предмета овог уговора
из члана 2. овог уговора.
 Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу 10% од
вредности уговора са роком важности 60 дана дуже од уговореног
гарантног рока.
Оригинал сопствене бланко менице из става 1.овог члана морају бити
прописно потписане и оверене, са копијом депо картона, овлашћењем за попуну
меница и потврдом о регистрацији меница са клаузулом „без протеста“.

Члан 9.
Овај уговор се закључује на одређено време , од дана потписивања од
стране обе уговорне стране до окончања поступка јавне набавке услуга из члана
1.овог уговора за 2016.годину и избора најповољнијег понуђача, о чему ће давалац
услуга бити благовремено обавештен.

Члан 10.
Овај уговор се може раскинути и пре уговореног рока, у случају
непоштовања уговорених услова са отказним роком од 30 дана.

Члан 11.
Евентуалне спорове и неспоразуме, у вези овог уговора , уговорне
стране решаваће споразумно, а ако то није могуће спор ће се решавати
пред надлежним судом у Нишу.

Члан 12.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака
уговорена страна задржава по 3 (три) примерка.

За Даваоца Услуге
_________________

МП

МП

За Корисника Услуге
____________________

