Културни центар „Руменка“, Руменка
Ул. Ослобођења бр.26, Руменка
Број: ____/2021
Дана: _______.03.2021. године
МОДЕЛ УГОВОРА
О НАБАВЦИ БРОЈ 7/2021
Компјутерске услуге
Закључен у Руменки, дана ____.03.2021. 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: Понуђач ), 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 Понуђач доставио понуду бр. _____/2021 од _____.03.2021. године, која се налази
у прилогу овог уговора, која у потпуности одговара Спецификацији и чини његов саставни
део.
Члан 1.
Предмет овог уговора су компјутерске услуге (у даљем тексту: услуга), у свему према
позиву Наручиоца и понуди Понуђача.
Врста, количина и цена услуга из става 1. овог уговора исказане су у обрасцу понуде
Понуђача, бр.______/2021 од _____.03.2021. године који чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Цене услуге утврђене понудом Понуђача фиксне су за све време важења Уговора.
Укупна уговорена вредност услуге из члана 1. овог уговора за 2021. годину износи
______________ динара без пореза на додату вредност.
Укупна уговорена вредност услуге из члана 1. овог уговора за 2021. годину износи
_______________ динара са порезом на додату вредност.
Сва евентуална одступања и корекције у погледу количина предвиђених услуга, могу
се кретати само у оквиру укупне процењене вредности.
Члан 3.
Понуђач се обавезује да уговорене услуге изврши савесно, према прописима и
стандардима који важе за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање
професионалних правила струке.
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Члан 4.
Наручилац се обавезује да Понуђачу исплати вредност пружених месечних услуга, у
року од 45 дана од дана пријема исправно сачињене фактуре потписане од стране овлашћеног
лица Наручиоца.
Фактура из става 1. ове тачке треба да гласи на:
Културни центар „Руменка“, Руменка, ПИБ: 110315160
са напоменом: у складу са уговором број ____/2021.
Члан 5.
Овај уговор важи до обостраног извршења уговорних обавеза, а најдуже до 31.
децембра 2021. године.
Уговорне стране имају право једностраног раскида овог уговора, у писаном облику и
пре истека рока важења Уговора из става 1. овог члана, са отказним роком од 15 (петнаест)
дана.
Члан 6.
На све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно се
примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 7.
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 8.
Уговор је састављен у четири истоветна примерака, од којих два задржава Понуђач, а
два Наручилац.
За Понуђача
(овлашћено лице)

За Наручиоца
директор

_________________________

_______________________
Драгана Милошевић
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