УГОВОР
О јавној набавци добара
Закључен дана 06.10.2015.године у Нишу између :
1. Геронтолошког центра Ниш, са седиштем у Нишу улица Радних
бригада бр.15. кога заступа директор др Мирјана Стаменковић ( у
даљем тексту наручилац) и
2. “Inpharm Co”d.o.o са седиштем у Земуну улица Батајнички друм бр.23
кога заступа директор Виљем Јовановић (у даљем тексту: продавац)
Подаци о наручиоцу:
ПИБ : 100617036
Матични број:07174853
Бр.рачуна: 840-573667-04
Телефон: 018/233-173
факс: 018/233-173
e-mail:director@gerontoloskicentarnis.org

Подаци о продавцу
ПИБ: 100281671
Матични број: 07396023
Бр.рачуна: 330-4007926-43
Телефон: 011/3073-914
факс: 011/3073-937
e-mail: tenderi@inpharm.rs

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Реализација набавке набавка пелена за одрасле
збрињавање тешке инконтиненције за потребе Геронтолошког центра Ниш.

за

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је наручилац, спровео поступак јавне набавке добара мале
вредности, извршио избор понуде са најнижом понуђеном ценом и донео
Одлуку о додели уговора број 1223/6 од 29.09.2015.године, на основу које
се извршиоцу додељује овај уговор чији је предмет купопродаја пелена за
одрасле за збрињавање тешке инконтиненције за потребе Геронтолошког
центра Ниш.
- да се овим уговором уређују међусобна права и обавезе уговорних
страна.
Члан 1.
Продавац се обавезује да наручиоцу испоручује пелене за одрасле за
збрињавање тешке инконтиненције у складу са понудом бр.1294 од
29.09.2015.године (заводни број продавца 3033 од 24.09.2015.године), која
је саставни део овог Уговора.
Продавац ће испоручивати купцу робу из става 1.овог члана
сопственим возилом о свом трошку франко магацин наручиоца а најкасније
у року од 1 (једног) дана од дана достављене наруџбине, а у свему према
требовањима, динамици и количини коју одреди купац.

Члан 2.
Купац задржава право да повећа или смањи количину робе из понуде
а у зависности од стварних потреба у току уговореног периода.
Члан 3.
Продавац гарантује цену робе и остале услове утврђене у понуди.
Уговорне стране су сагласне да се цене из понуде за одређене
артикле могу мењати у складу са растом цена на мало, према званично
објављеним подацима , или у случају других промена на тржишту које утичу
на формирање цена.
У случајевима из става 2. Овог члана,продавац је дужан да пре
испоруке односног артикла о томе обавести наручиоца писмено, а
наручилац ће по извршеној провери писмено обавестити продавца да ли
прихвата или не повећање цена.
У случају прихватања повећане цене, иста ће, од тренутка
достављања обавештења продавца наручиоцу, важити за следеће испоруке,
без закључивања анекса овог Уговора.
Уколико дође до смањења цена на тржишту продавац прихвата да
промени ниже цене од уговорене.
Члан 4.
Уговорена вредност робе из члана 1. Овог уговора износи
2.254.141,00 динара.
У уговорену вредност робе није урачунат порез на додату вредност.
Уговорне стране су сагласне да се у случају из члана 2. Овог уговора
, уговорена вредност повећа односно смањи.
Члан 5.
Продавац се обавезује да за испоручену робу из члана 1. Овог
уговора заједно са робом или најкасније следећег радног дана испостави
фактуру, а наручилац се обавезује да исту плати у законском року од дана
пријема фактуре, у противном обавезан је да плати законску камату,
сходно важећим прописима.

Члан 6.
Продавац се обавезује да сву робу коју испоручује наручиоцу, исту
доставља са одговарајућом декларацијом и потребном пратећом
документацијом. Наручилац се обавезује да купљену робу ускладишти на
прописан начин.
Наручилац је дужан да примљену робу на уобичајни начин прегледа и
да о видљивим недостацима, одмах, писмено обавести продавца.
Наручилац задржава право на рекламацију купљене робе, за време
док траје гарантни рок, коју доставља продавцу у виду записника,
комисијски.Укомисији може бити представник продавца.

Члан 7.
Овај Уговор закључује се на одређено време и то од дана
потписивања од стране обе уговорне стране пас до окончања поступка јавне
набавке добара из члана 1. Овог уговора за 2016.годину и избора
најповољнијег понуђача , о чему ће продавац бити благовремено
обавештен.

Члан 8.
Овај уговор се може раскинути и пре уговореног рока, у случају
непоштовања уговорних услова, са отказним роком од 30 дана.
Члан 9.
Евентуалне спорове и неспоразуме, у вези овог уговора , уговорне
стране решаваће споразумн, а ако то није могуће спор ће се решавати пред
надлежним судом у Нишу.
Члан 10.
Овај уговор је сачињен у 6 ( шест) истоветних примерака, од којих по
3 (три) задржава свака уговорна страна.

За Продавца
Директор
__________________

За Наручиоца
Директор
___________________

