9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу рока плаћања.
Рок плаћања не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана извршења услуге и пријема исправно
испостављеног рачуна.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтева за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
9.3. Захтев у погледу рока извршења услуга
Рок за одазив по позиву наручиоца за текуће поправе и техничко одржавање рендген апарата, не може
бити више од 24 (двадесетчетири) сата током трајања целог уговора.
Рок за извршење услуге редовног техничког одржавања не може бити дужи од 48 (четрдесетосам)
часова од позива наручиоца за исто, током трајања целог уговора.
Рок за извршења услуге поправке, односно отклањања квара износи најдуже 7 (седам) дана од дана
пријаве квара до предаје исправног апарата наручиоцу.
9.4. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
Гарантни рок за предметне услуге мора бити најмање 6 (шест) месеци а за уграђене делове најмање 3
(три) месеца.
Извршилац услуга је дужан да предметне услуге обавља стручно, савесно и благовремено, у складу са
техничким стандардима и упутствима призвођача.
Такође је обавезан да уграђује оригиналне резервне делове произвођача, а ако то није могуће, онда
делове истог квалитета од других произвођача и то по ценама из понуде (списак најчешћих резервних
делова).
9.5.Рекламација
Наручилац је обавезaн да пошаље своју писану рекламацију Извршиоцу услуга у случају да установи
недостатак на апарату, који је последица квара на уграђеном резервном делу у његовом гарантном
року, као и у случају да установи да је сервис извршен неквалитетно.
Извршилац ће бити обавезан да приступи решавању недостатка на апарату, који је последица квара на
уграђеном резервном делу у року од најдуже 24 (двадесетчетири) часа, од дана пријема писане
рекламације наручиоца, као и да исти отклони о свом трошку у року од највише 48 (четрдесетосам)
часова од дана пријема писане рекламације наручиоца.
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Партија 4

Укупна вредност
јединичних цена
најчешћих
резервних делова
(без ПДВ-а)

Укупна вредност
редовног –
превентивног
сервиса (без ПДВ-а)

Укупна вредност
сервисног радног
сата (без ПДВ-а)

Услуга текућих
поправки и техничког
одржавања рендген
апарата разних
произвођача
Oпција понуде: ______________ (најмање 90 дана од дана отварања понуда)
Рок плаћања:________________ дана (не може бити краћи од 30 дана од дана извршене услуге и
пријема исправно испостављеног рачуна)
Гарантни рок за уграђене делове: _________________ месеци (не може бити краћи од 3 месеца)
Гарантни рок за услуге: _________________ месеци (не може бити краћи од 6 месеци од дана
извршене услуге)
Рок одазива по позиву наручиоца: _______________ (не може бити дужи од 24 сата, током трајања
целог уговора)
Рок извршења услуга редовног сервисног одржавања: __________________ (не може бити дуже од
48 часова од позива наручиоца за исто)
Рок за извршења услуге поправке, односно отклањања квара: ______________________(не може
бити дужи од 7 дана) дана од дана пријаве квара до предаје исправног апарата наручиоцу.
Врсту, количину и динамику вршења услуга одређује Наручилац у складу са потреба (појавом
евентаулних кварова) а редовни, превентивни сервиси се морају спроводити у складу са препорукама
и упутствима произвођача.
ПОНУЂАЧ
Датум: _______________
М.П.

(потпис одговорног лица понуђача)

НАПОМЕНА: У случају подношења заједничке понуде образац потписују и оверавају сви
чланови групе понуђача

Страна 27 од 49

РОК ИЗВРШЕЊА
Члан 6.
Извршилац услуга се обавезује да ће се одазвати на позиву Наручиоца за редовно сервисно
одржавање и поправке у року од (биће преузето из понуде) часова од упућивања захтева Наручиоца,
током трајања целог уговора (највише 24 часа).
Извршилац услуга се обавезује да ће извршити услугу редовног сервиса у року од (биће преузето из
понуде) часова од упућивања захтева Наручиоца, током трајања целог уговора ради (највише 48
часова).
Извршилац услуга се обавезује да ће извршити услугу отклањања квара у року од (биће преузето из
понуде) дана од дана пријаве квара до предаје исправног апарат наручиоцу. (најдуже 7 дана).
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 7.
Извршилац услуга се обавезује да на дан потписивања уговора достави Наручиоцу, бланко оверену и
потписану сопствену меницу „без протеста“, „без трошкова“, плативна на први позив, са роком
доспећа „по виђењу“, са овлашћењем за попуњавање исте од стране Наручиоца на износ од 10%
вредности уговора без ПДВ-а са роком важења 30 дана дуже од окончања уговора, коју ће Наручилац
наплатити уколико Испоручилац не изврши уговорну обавезу у року и на начин утврђеним овим
уговором.
Уз меницу и менично овлашћење Извршилац услуга ће доставити доказ о регистрацији менице и
копију картона депонованих потписа који мора бити оверен оригинал печатом од стране банке не
старијим од 30 дана од дана пре истека рока за доставу средства обезбеђења за добро извршење
посла.
Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу морају бити
идентични.
У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења дооставља понуђач који је у
Споразуму одређен као понуђач који ће у име група понуђача дати средство обезбеђења.
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро
извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задражава право да потпише уговор са
следећим најбоље рангираним понуђачем.
Уколико уговорне обавезе не буду извршаване у свему према одредбама овог Уговора,
Наручилац ће активирати достављено средство обезбеђења за добро извршење посла.
Активирање средства обезбеђења не искључује право Наручиоца на потупну накнаду.
ПЕНАЛИ (УГОВОРНА КАЗНА)
Члан 8.
Уколико Извршилац услуга не изврши уговорене обавезе, које су предмет Уговора у уговореном
року, Наручилац има право да наплати уговорну казну, и то 0,2 % од вредности предмета уговора, за
сваки дан закашњења, а највише у износу од 5 % од укупне уговорене вредности. Наплата уговорне
казне ће се вршити одбијањем од рачуна при исплати и то без
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претходне најаве, с тим што је Наручилац обавезан да у писаној форми саопшти Извршиоцу услуга
зарачунате уговорне казне за које је рачун умањен.
Ако Извршилац услуга не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни више од
25 дана од рока утврђеног у члану 5. овог уговора, Наручилац, без образложења и без сагласности
Извршиоца услуга има право да депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у вредности од 10%
укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци.
КВАЛИТЕТ И ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
Квалитет извршених услуга које су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати важећим
домаћим или међународним стандардима за ту врсту услуга.
Извршилац услуга је дужан да предметне услуге обавља стручно, савесно и благовремено, у складу са
техничким стандардима и упутствима призвођача. Такође је обавезан да уграђује оригиналне
резервне делове произвођача, а ако је то немогуће, делове истог квалитета од других произвођача.
Гарантни рок за предметне услуге је (биће преузето из понуде) (не краћи од 6 месеци).
Гарантни рок за уграђене делове је (биће преузето из понуде) (не може бити краћи од 3 месеца).
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 10.
Наручилац је обавезaн да пошаље своју писану рекламацију Извршиоцу услуга у случају да установи
недостатак на апарату, који је последица квара на уграђеном резервном делу у његовом гарантном
року, као и у случају да установи да је сервис извршен неквалитетно.
Извршилац услуга ће бити обавезан да приступи решавању недостатка на апарату, који је последица
квара на уграђеном резервном делу у року од 24 часа, од пријема писане рекламације наручиоца, као
и да исти отклони о свом трошку у року од највише 2 дана од дана пријема писане рекламације
наручиоца.
У случају неквалитетно извршеног сервиса Извршилац услуга је обавезан да исти поново квалитетно
изврши у року од 48 часова, без права накнаде.
У супротном, Наручилац има право да раскине Уговор и реализује меницу за добро извршење посла
из члана 7. овог Уговора.
ОБАВЕЗА ДОБРОГ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА
Члан 11.
Извршилац услуга се обавезује да ће уговорне обавезе извршити у свему под условима и захтевима из
конкурсне документације и прихваћене понуде.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Овај уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења истог, односно до потрошње
средства из члана 2. овог Уговора.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговорних страна и достављањем средстава
финансијских средстава, ближе одређених у члану 7. овог уговора.
Средства за реализацију овог Уговора су обезбеђена Законом о буџету за 2015. годину („Сл. Гласник
РС“ бр. 110/2013). Плаћање доспелих обавеза насталих у 2015. години, вршиће се до
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