МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА – ДРВЕНИ ПЕЛЕТ
Закључен између:
Средња школа у Брусу улица Б. Петровић број 69, 37220 Брус, матични број 17501321,
ПИБ 102898072, текући рачун 840-2052660-96 (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа
директор, Весна Маринковић, са једне стране, и
__________________________________, које заступа директор ____________________,
са седиштем у ____________________________, улица____________________________
бр.________, ПИБ _________________________
са подизвођима:(попуњава Продавац)
1.________________________________________
(назив, седиште, матични број)
са учесницима у заједничкој понуди: (попуњава Продавац)
1._________________________________________
(назив , седиште, матични број)
са друге стране (у даљем тексту Продавац).
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Купац на основу члана 52., и 91. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 91/2019) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(''Службени гласник РС“ број 86/2015), спровео поступак јавне набавке за набавку добра –
70 тона пелета за грејање, (дрвеног пелета) на основу Одлуке о покретању поступка број
257/2022 од 28.02.2022. године, за потребе наручиоца, Средње школе у Брусу.
- да је Продавац доставио понуду бр.________ од ___. ___.2022. год. (попуњава
Продавац), која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора;
- да понуда Продавца у потпуности одговара техничкој спецификацији из конкурсне
документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора;
- да је Купац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде
Продавца, донео Одлуку о додели уговора, за набавку добара -пелет за огрев.
Члан 2.
Предмет овог уговора је КУПОПРОДАЈА И ИСПОРУКА добара - пелета за
огрев, у свему према понуди Продавца бр. _______, од ___.___. 2022. године и техничкој
спецификацији у конкурсној документацији, која чини саставни део уговора (попуњава
Продавац).
Продавац наступа са подизвођачем ________________________________, ул.
_________________ из ______________________ који ће делимично извршити набавку у
делу __________________________________________. (попуњава Продавац).
Уколико Продавац ангажује подизвођаче ради реализације уговора, као потписник
уговора сноси сву одговорност за своје подизвођаче.

Члан 3.
Продавац се обавезује да ће испоручити следећу количину добара – пелета за огрев–по
цени назначеној у табели, за потребе наручиоца, Средње школе у Брусу, и то:
Р.
бр.

Назив добара

Јед. мере

Укупна
количина

12.

Пелет за огрев-дрвени
пелет

тона

70

Цена по
јединици
производа

Укупна
вредност без
ПДВ-а

Укупна висина понуде без ПДВ-а
Укупан ПДВ
Укупна висина понуде са ПДВ

Члан 4.
Укупна цена из члана 3. овог уговора, утврђена је у понуди продавца број __________ од
___. ___. 2022. године, у износу од _____________ динара, без ПДВ-а, словима
(_____________________________________________),
односно
у
износу
од
________________________________________
са
ПДВ-ом,
словима
(_________________________________________) (попуњава Продавац) је фиксна и не
може се мењати за време трајања уговора.
Члан 5.
Под уговореном ценом подразумева се цена пелета са пратећом услугом превоза
франко:Средња школа у Брусу, са свим припадајућим зависним трошковима које продавац
има у реализацији јавне набавке(превоз-испорука, истовар у магацин наручиоца и слично)
и захтевима из техничке спецификације дате у конкурсној документацији.
Члан 6.
Испорука пелета се врши сукцесивно на основу позива наручиоца.
Рок за испоруку због смештајног капацитета је до 10 тона по испоруци и испорука
је 48 часова од момента поруџбине. Место испоруке је f-co, Средња школа у Брусу, улица
Б. Петровић број 69, 37220 Брус.
Члан 7.
Уколико понуђач не изврши испоруку којa је предмет ове набавке у уговореном
року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 5‰ од укупнe уговорене
вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од
5% од вредности закљученог уговора.
Уколико се ни након 10 дана од уговореног дана не изврши испорука предмета
набавке, наручилац , Средња школа у Брусу, ће активирати меницу.

Члан 8.
Трошкови транспорта уговорених добара падају на терет Продавца.
Трошкови случајне пропасти ствари током транспорта падају на терет продавца.
Члан 9.
Продавац се обавезује да испоручена добра фактурише Купцу у року од 8 дана од
дана испоруке . Примерак фактуре са отпремницом доставити на адресу: Средња школа у
Брусу, улица Б. Петровић број 69, 37220 Брус и иста мора да садржи: број фактуре, број
отпремнице, датум, количину и вредност испоручене робе без ПДВ-а, висину ПДВ-а и
вредност испоручене робе са ПДВ-ом.
Члан 10.
Купац ће уговорене доспеле обавезе платити према уредно испостављеној фактури,
а према цени из члана 3. овог уговора, у року од 45 дана од датума пријема фактуре у
седиште Купца, на текући рачун Продавца _________________, код банке
__________________ (попуњава Продавац).
Члан 11.
Квантитативан и квалитативан пријем пелета, врши се приликом испоруке и
преузимања истог, између овлашћеног представника Продавца и овлашћеног представника
Купца, и том приликом оба лица потписују и оверавају отпремницу и записник о
примопредаји, од којих свака уговорна страна задржава по један примерак.
Приликом примопредаје, представник Наручиоца је дужан да пелет за грејање који
је предмет ове набавке на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим
недостацима одмах саопшти Понуђачу.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити
уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писменим путем
обавести Понуђача без одлагања. Испоручен пелет, мора, у свим аспектима, да одговара
важећим стандардима квалитета и захтевима Купца у смислу да испуњава све захтеване
техничке карактеристике.
Члан 12.
Уколико Продавац не испоручи добро - пелет за огрев, одговарајућег квалитета
који је установљен према важећим домаћим и међународним прописима, Наручилац ће
пред надлежним институцијама покренути експертизу о контроли квалитета и ако се
установи било какав недостатак, Понуђач ће надокнадити трошкове такве експертизе и сву
материјалну штету проистеклу услед недостатка квалитета.
Уколико се утврди да испоручени пелет не одговара траженом квалитету,
наручилац, Средња школа у Брусу, има право да активира меницу.
Члан 13.
Продавац се обавезује Купцу да пријави сваку промену до које дође у поступку
испуњења уговором преузетих обавеза.
Члан 14.

Наручилац се обавезује да ће се обавезе које доспевају у наредној буџетској години
бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој
буџетској години.
Члан 15.
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорне стране и важи до финансијског утрошка средстава која су опредељена за
предметну јавну набавку, односно на период не дужи од 12 месеци, рачунајући од дана
закључења уговора.
Члан 16.
На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе закона којим
се регулишу облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову област.
Члан 17.
У случају спора уговорне стране ће покушати да спор реше споразумно, у
противном уговара се надлежност стварно и месно надлежног суда према седишту
Наручиоца.
Измене и допуне овог уговора производе правно дејство само када се дају у
писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна.
Члан 18.
Измене и допуне овог уговора производе правно дејство само када се дају у писаној
форми и уз обострану сагласност уговорних страна.
Члан 19.
Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна. Овај уговор сачињен
је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два)
примерка.
ДОБАВЉАЧ
____________________________
( назив и седиште фирме)
____________________________
( име и презиме овлашћ.лица)
____________________________
(печат и потпис овл.лица)

НАРУЧИЛАЦ
Средња школа у Брусу
Весна Маринковић
___________________

НАПОМЕНА:
Наручилац не тражи од понуђача да попуњава,потписује и оверава модел уговора, нити да
га скенираног или у форми електронског документа учитава приликом подношења понуде.
Понуђач ће приликом уношења података у циљу креирања Обрасца понуде, означити поље
под називом «Упознати смо са садржином и прихватамо модел уговора.»

