УГОВОР
О јавној набавци добара
Закључен дана 31.08.2015.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. „НОВИТЕТ д.о.о Житковац ,са седиштем у Житковцу улица Ратка Јовића бб
кога заступа директор Милан Стојиловић (у даљем тексту: продавац)
Подаци о купцу:
ПИБ : 100617036
Матични број:07174853
Бр.рачуна: 840-573667-04
Телефон: 018/233-173
факс: 018/233-173
e-mail:direktor@gerontoloskicentarnis.org

Подаци о продавцу
ПИБ: 100303737
Матични број: 07595654
Бр.рачуна: 160-105336-94
Телефон: 018/846-659
факс: 018/846-347
e-mail: info@novitet.rs

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Купопродаја постељине и јастука за кориснике
Геронтолошког центра Ниш.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је купац, спровео поступак јавне набавке добара мале вредности, извршио
избор понуде са економски најповољнијом понудом и донео Одлуку о додели уговора
број 1062/6 од 19.08.2015. године, на основу које се продавцу додељује овај уговор
чији је предмет купопродаја постељине и јастука за кориснике Геронтолошког центра
Ниш.
- да се овим уговором уређују међусобна права и обавезе уговорних страна.
Члан 1.
Продавац се обавезује да купцу испоручи постељину и јастуке за кориснике
Геронтолошког центра Ниш у складу са понудом бр.1124 од 19.08.2015.године ,која је
саставни део овог Уговора.
Продавац ће испоручити купцу робу из става 1.овог члана сопственим возилом
о свом трошку, франко магацин купца а најкасније у року од 5 дана од дана
потписивања уговора.
Члан 2.
Уговорена вредност робе из члана 1.овог Уговора износи 960.000,00 динара без
ПДВ-а, односно 1.152.000,00 са ПДВ-ом.

Члан 3.
Купац задржава право да повећа или смањи количину робе из спецификације
понуде у зависности од стварних потреба.
Купац задржава право комбинације и одабира боја постељине из члана 1.овог
уговора.
Члан 4.
Продавац се обавезује да за испоручену робу из члана 1. Овог уговора заједно са
робом или најкасније следећег радног дана испостави фактуру, а купац се обавезује да
исту плати у законском року од дана пријема фактуре, у противном обавезан је да
плати законску камату, сходно важећим прописима.
Члан 5.
Продавац се обавезује да сву робу коју испоручи наручиоцу, исту достави са
одговарајућом декларацијом и потребном пратећом документацијом.Купац се обавезује
да купљену робу ускладишти на прописан начин.
Купац је дужан да примљену робу на уобичајни начин прегледа и да о
видљивим недостацима, одмах, писмено обавести продавца.
Купац задржава право на рекламацију квалитета испоручене опреме, у ком
случају је дужан да уложи приговор без одлагања, у року од 24 часа од сазнања
евентуалних недостатака.
Члан 6.
Овај Уговор се може раскинути у случају непоштовања уговорених услова, као и
у случају испоруке опреме која не задовољава предвиђене стандарде квалитета са
отказним роком од 5 дана.
Члан 7.
Евентуалне спорове и неспоразуме, у вези овог уговора , уговорне стране
решаваће споразумно, а ако то није могуће спор ће се решавати пред надлежним судом
у Нишу.
Члан 8.
Овај уговор је сачињен у 4 ( четири) истоветна примерка , од којих по 2 (два)
задржава свака уговорна страна.
За Продавца
Директор
__________________

За Купца
Директор
___________________

