УГОВОР
О НАБАВЦИ САНИТАРНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПОТРЕБЕ ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ
„ПЧЕЛИЦА МАЈА“ НОВИ ГРАД
Закључен у Новом Граду дана 12.01.2018. године
уговорне стране:
Наручилац: ЈИБ: 4400757800007 ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦА МАЈА“ НОВИ ГРАД, ,
Улица: Петра Кочића 10, Нови Град, којег заступа директор Старчевић Зоран ( у даљем тексту:
Наручилац) с једне стране и
Добављач: ЈИБ: 4400750540000 „COMP-ASTOR“ д.о.о. Ракани бб, Нови Град, којег заступа
директор Сања Крнетић ( у даљем тексту: Добављач).
Уговорне стране су се споразумјеле о сљедећем:
I -ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Уговором уговорне стране регулишу међусобне односе о набавци санитарних производа
за потребе ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град, (у даљем тексту: Дјечији вртић), а
након што је Наручилац, као уговорни орган, провео поступак одабира најповољнијег понуђача
према Закону о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ“, број 39/14), Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник БиХ“, број 90/14) и Правилника о поступку
директног споразума Дјечијег вртића, број: 182/16 од 06.12.2016. године.
Члан 2.
Овај Уговор садржи одредбе о предмету, цијени, роковима, плаћању те другим правима и
обавезама уговарача.
II -ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 3.
Предмет овог Уговора је набавка санитарних производа за потребе Дјечијег вртића у 2018.
години.
III -ЦИЈЕНА УГОВОРА
Члан 4.
Уговорена вриједност за набавку робе из члана 3. овог уговора је:
-

без ПДВ-а: 1.910,64 KM
(словима: хиљадудеветстотинадесет и 64/100 КМ)
износ ПДВ-а: 324,80 КМ
(словима: тристотинедвадесетчетири и 80/100 КМ )

Укупна вриједност укључујући ПДВ износи: 2.235,44 КМ
(словима: двијехиљадедвијестотинетридесетпет и 44/100 КМ),
а све у складу са тендерском документацијом и понудом Добављача од 10.01.2018. године.
Уговорна цијена је утврђена у достављеној понуди, која је саставни дио овог Уговора.
Јединичне цијене су фиксне и не могу се мијењати ни под којим условима.
IV -ФАКТУРИСАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ
Члан 5.
Наручилац је дужан плаћање извршити на основу испостављене фактуре у року од 30 дана на
жиро рачун Добављача број: 5620070000159038 код „НЛБ Развојне банке“ Нови Град.
V -МЈЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ
Члан 6.
Мјесто испоруке је Дјечији вртић.
Добављач се обавезује да ће наруџбу везану за робу наведену у овом Уговору извршавати
квалитетно, најмање једном мјесечно у току текуће године, у супротном сноси одговорност за
неблаговремену и неквалитетно извршену наруџбу. Рокови се могу продужити само уз договор
уговорених страна и у случају догађаја који се нису могли предвидјети нити њихово наступање
избјећи или спријечити.
VI -ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 7.
Обавезе и одговорност Добављача су:
- да наручену робу у предвиђеном року достави Наручиоцу,
- да гарантује и сноси одговорност за квалитет свих наручених производа,
- да након испоручене робе (на крају обрачунског мјесеца), уз спецификацију испостави
и фискални рачун,
- Добављач одговара за све недостатке, а Наручилац задржава право рекламације на
квалитет робе истог дана по пријему.
VII -РАСКИД УГОВОРА
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да Наручилац може једнострано раскинути овај уговор и задржати
право на накнаду штете због раскидања уговора у сљедећим случајевима:
-

ако Добављач промијени цијену, а о томе не обавијести Наручиоца,
ако Добављач касни са испоруком робе, а закашњење није посљедица ванредних
околности,
ако Добављач дође у ситуацију да не може испоштовати уговор (стечај, ликвидација и
сл.),

VIII - ГАРАНТНИ РОК ЗА КВАЛИТЕТ

Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете или других кршења овог уговора
Наручилац обавјестити Добављача и позвати га да поступи по уговору.
IX - ОСТАЛА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 10.
Добављач нема право запошљавати, у сврху извршења овог уговора, физичка и правна лица
која су учестовала у припреми тендерске документације, најмање шест мјесеци по закључењу
уговора, односно од почетка реализације уговора.
Члан 11.
За односе који нису регулисани овим уговором примјењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 12.
Сва евентуална спорна питања уговорне стране ће првенствено рјешавати споразумно, а ако до
споразума не дође надлежан је Окружни привредни суд у Бањој Луци.
Члан 13.
Овај Уговор производи правно дејство након што га потпишу овлашћени заступници уговорних
страна.
Члан 14.
Овај Уговор је сачињен у (3) три истовјетна примјерка, од којих Добављач задржава 1 (један)
примјерак уговора, а остала два (2) примјерка уговора остају за потребе Наручиоца.

ДОБАВЉАЧ:
„COMP-ASTOR“ д.о.о.
Ракани бб
Нови Град
Директор Сања Крунић
_________________________
Датум: 12.01.2018. године
Број: 19/18

НАРУЧИЛАЦ:
ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град
Директор Зоран Старчевић
____________________________________
Датум: 12.01.2018. године
Број: 19/18

