МОДЕЛ

Културни центар „Руменка“, Руменка
Ул. Ослобођења бр. 26, Руменка
Број:
Дана:
УГОВОР
О НАБАВЦИ ДОБАРА БРОЈ БП-28/2021
Материјал за посебне намене
Закључен у Руменки, дана ________.2021. године, између:
Културног центра „Руменка“, Руменка
са седиштем у Руменки, Ослобођења 26
ПИБ: 110315160 Матични број: 08968942
Број рачуна: 840-1231664-60, Управа за трезор,
кога заступа директор Драгана Милошевић
(у даљем тексту: Наручилац), с једне стране
и
...............................................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
кога заступа _____________________________
(у даљем тексту: Добављача ), са друге стране.
Уговорне стране сагласно констатују:

за предметну набавку се не спроводи поступак јавне набавке на основу члана 27.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.91/2019),
да је Добављач доставио понуду бр. _____/2021 од _______.2021. године, која се
налази у прилогу овог уговора, која у потпуности одговара Спецификацији и чини његов
саставни део.
Члан 1.
Предмет овог уговора је продаја и испорука материјала за посебне намене за потребе
Културног центра „Руменка“, Руменка (у даљем тексту: добра), према спецификацији
Наручиоца и понуди Добављача.
Врста, количина и цена добара из става 1. овог члана исказане су у понуди Добављача
број: __________ од ______.2021. године, која чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Јединичне цене исказане у понуди су фиксне за све време трајања Уговора.
Укупна уговорена вредност за добра из члана 1. овог уговора износи ____________
динара без пореза на додату вредност.
Укупна уговорена вредност за добра из члана 1. овог уговора износи ___________
динара са порезом на додату вредност.
Сва евентуална одступања и корекције у погледу количина предвиђених добара, могу
се кретати само у оквиру укупне уговорене вредности.
Страна 1 од 3

Члан 3.
Добављач се обавезује да у просторије Наручиоца испоручи добра која су одређена
Спецификацијом у количинама које су одређене захтевом Наручиоца, у року од 7 дана од
пријема писаног захтева Наручиоца, достављеног путем електронске поште на адресу
Добављача _________________________.
Наручилац поручује добра у складу са својим потребама и није дужан да поручи или
плати робу у целокупном износу средстава одређених чланом 2. Уговора.
Количине наведене у спецификацији су оквирне и служиле само као параметар за
упоређивање понуђених цена и одређивање најповољнијег понуђача.
Добављач се обавезује да по истим јединичним ценама, услед варијација потреба за
добрима из Спецификације, испоручи веће или мање количине предметних добара од
количина које су одређене Спецификацијом, уколико то Наручилац захтева, на начин описан
у претходним ставовима овог члана.
Место испоруке предметних добара је Културни центар „Руменка“, Ослобођења 26.
Уколико Добављач не поступи на начин или у роковима прописаним овим чланом,
Наручилац има право да једнострано раскине уговор и да о трошку друге уговорне стране
надокнади сву штету коју је претрпео.
Евентуалну рекламацију на испоручена добра, Наручилац доставља на начин описан у
ставу 1. овог члана.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Добављачу исплати вредност испоручених добара, у року
од 45 дана од дана пријема исправно сачињене фактуре.
Фактура из става 1. овог члана треба да гласи на:
Културни центар „Руменка“, Ослобођења бр. 26, Руменка, ПИБ: 110315160
са напоменом: у складу са уговором број _____/2021 (попуњава Наручилац).
Члан 5.
Овлашћено лице Наручиоца се обавезује да ће приспела добра примити, утврдити
њихову количину и својим потписом оверити одговарајући документ да су добра примље
на и да у свему одговарају Спецификацији.
Члан 6.
Уколико се на добрима која су предмет уговора, установи било какав недостатак
(добро не одговара опису из Спецификацији или је лошијег квалитета или одступа од
прихваћених стандарда и сл.) Наручилац је дужан да достави писану рекламацију на начин
који је одређен чланом 3. овог уговора, а Добављач да отклони недостатак или достави ново
добро у најкраћем могућем року.
Члан 7.
Уговор престаје да важи по обостраном испуњењу уговорних обавеза, а најкасније
31.12.2021. године.
Члан 8.
На све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно се
примењују одредбе Закона о облигационим односима.
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Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, уговара се надлежност суда у Новом Саду.
Члан 10.
Уговор је састављен у четири истоветна примерака, од којих два задржава Добављач, а
два Наручилац, а сматра се закљученим и ступа на снагу даном када га потпишу обе уговорне
стране.

За Добављача
(овлашћено лице)

За Наручиоца
директор

_________________________

_______________________
Драгана Милошевић
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