УГОВОР О КУПОВИНИ НОВЕ РОТАЦИОНЕ КОСАЧИЦЕ
Закључен између:
Наручиоца ЈПКД“Топлица“
са седиштем у Куршумлији, улица Драган Милуновић Џуле бр. 2, ПИБ 100622394
Матични број: 07172818
Број рачуна: 355-1027699-79 Назив банке:Војвођанска банка,
Телефон: 027/381-427 Телефакс:027/381-427
кога заступа директор Чарапић Војимир, дипломирани правник
(у даљем тексту:наручилац)
и
______________
са седиштем у ___________, улица ________________, ПИБ:______________
Матични број: _____________
Број рачуна: _______________ Назив банке: _________________,
Телефон:___________________ Телефакс: __________________
кога заступа ___________________.
(у даљем тексту: понуђач),
Основ уговора:
ЈН Број:02/2015
Број и датум одлуке о додели уговора: ______________
Понуда изабраног понуђача бр. ____________________
Испоручилац добра које је предмет овог уговора добро ће испоручити самостално.
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка нове ротационе косачице бр.02/2015 (у даљем
тексту: добра), према понуди Понуђача заведеној у ЈПКД „Топлица“ под бр.____ од
_________.2015.године и Техничкој спецификацији из понуде, који чине саставни део овог
уговора.
Члан 2.
Цена добра које чини предмет уговора утврђена је у понуди Понуђача из члана
1. овог уговора и укупно износи ________________ динара.
У цену из претходног става овог члана није урачунат порез на додату вредност.
Члан 3.
Понуђач се обавезује да ће наручиоцу испоручити добро које је предмет јавне
набавке и то у седишту наручиоца у улици Драган Милуновић Џуле бр. 2 у Куршумлији.

Члан 4.
Понуђач је дужан да добра испоручи Наручиоцу према карактеристикама које су
утврђене у понуди и Техничккој спецификацији из понуде.
Понуђач се обавезује да добро испоручи Наручиоцу у року од ____ дана од дана
потписивања уговора.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да исплату за испоручена добра понуђачу изврши у
року од ____ дана од дана пријема рачуна.
Члан 6.
Уколико Понуђач закасни са испоруком добра из члана 1. овог уговора, обавезан
је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% укупне уговорене вредности
добра, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене вредности
добра.
Члан 7.
Приликом испоруке добра, представници наручиоца су дужни да испоручено
добро на уобичајени начин прегледају и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах
саопште понуђачу.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити
уобичајеним прегледом, представник наручилац је дужан да без одлагања о том недостатку
писменим путем обавести понуђача.
У случају да је понуђач знао или морао знати за недостатке, наручилац има
право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добро прегледа,
да благовремено обавести понуђача о уоченом недостатку.
Члан 8.
У случајевима из члана 7. ст. 2. и 3. представници наручиоца имају право да
захтевају од понуђача да отклони недостатак или да им испоручи друго добро без
недостатка (испуњење уговора).
Ако наручилац не добије испуњење уговора у року од 3 дана од дана пријема
захтева за испуњење уговора из става 1. овога члана наручилац има право да захтева
снижење цене или раскине уговор, о чему писмено обавештава понуђача.
Наручилац може раскинути уговор ако је претходно оставио понуђачу накнадни
примерени рок за испуњење уговора, који не може бити од дужи од 5 дана од дана пријема
обавештења из става 2. овога члана.
Наручилац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је
понуђач обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Продавац неће
моћи да испуни уговор ни у накнадном року.

Члан 9.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који
регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором
решавају споразумно. За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан
је Привредни суд у Нишу.
Члан 11.
Овај уговор је сачињен у четири (4) истоветних примерака, од којих свака
уговорна страна задржава по два (2) примерка.

За Наручиоца:
м.п

_______________________
Војимир Чарапић

За Понуђача:
м.п

______________________

