На основу одредбе из члана 63.ст.1 Закона о јавним набавкама (Сл.гласнк РС“ број
124/2012) Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица о изменама и
допунама конкурсне документације у отвореном поступку бр. В-14/2015, за јавну набавку
добара – „Уградног материјала у ортопедији“.
Врши се измена и допуна конкурсне документације, поглавље VII - МОДЕЛ УГОВОРА,
како следи:
У ставу 3. Уводног дела уговора исправља се техничка грешка тако да уместо:
„- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), доделио Понуђачу
уговор за набавку осталог уградног материјала.“
Треба да стоји
„- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), доделио Понуђачу
уговор за набавку уградног материјала у ортопедији;“
У ставу 1. члана 1. Модела уговора исправља се техничка грешка тако да уместо:
„Предмет овог Уговора је набавка уградног материјала у ортопедији (општег уградног
материјала за урологију и абдоминалну хирургију, општег уградног материјала за
неурохирургију и уградног материјала за ангио салу), обликован по партијама, у свему
према конкурсној документацији Наручиоца, број В - 14/2015, и прихваћеној понуди
Испоручиоца број _________ од ___________. године (попуњава Наручилац), које чине
саставни део овог Уговора.“
Треба да стоји:
„Предмет овог Уговора је набавка уградног материјала у ортопедији, обликован по
партијама, у свему према конкурсној документацији Наручиоца, број В - 14/2015, и
прихваћеној понуди Испоручиоца број _________ од ___________. године (попуњава
Наручилац), које чине саставни део овог Уговора.“
У ставу 2. члана 13. Модела уговора исправља се техничка грешка тако да уместо:
„Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговорних страна и достављањем
средстава финансијских средстава ближе одређених у члану 6. овог уговора.“
Треба да стоји:
„Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговорних страна и достављањем

средства финансијског обезбеђења ближе одређеног у члану 6. овог уговора.“
Измена и допуна конкурсне документације, односно исправка уочених техничких грешака, у
складу са одредбом из чл. 63.ст.1. Закона о јавним набавкама, без одлагања биће објављена
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Напомена:
 Ова измена и допуна чини саставни део конкурсне документације.
 Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у
складу са извршеном изменом и допуном конкурсне документације јер ће
у супротном иста бити одбијена као неприхватљива.
 У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
У складу са наведеним изменама, у прилогу објављујемо и измењен Модел уговора из
поглавља VII конкурсне документације.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Београд, 26.06.2015. године

VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – УГРАДНОГ МАТЕРИЈАЛА У ОРТОПЕДИЈИ
Партија бр. _______________________________
закључен у Београду, дана (уписује наручилац) године, између:
УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ, ул. Тиршова бр. 10, Београд, коју заступа Проф.др
Зоран Радојичић директор _________________(у даљем тексту означена као: Наручилац)
и
______________________________________________________ са седиштем у
______________, улица ________________________, ПИБ __________________, матични
број ________________ кога заступа ___________________________________________,
директор (у даљем тексту: Испоручилац)

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012
и 14/2015) спровео отворени поступак јавне набавке бр. В-14/2015 за набавку добра –
„Уградног материјала у ортопедији“, на основу позива за подношење понуда објављеног на
Порталу јавних набавки, на интернет страници наручиоца и у Службеном Гласнику Републике
Србије;
- да је Понуђач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из
понуде), која у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације,;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), доделио Понуђачу
уговор за набавку уградног материјала у ортопедији;
- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама;
- да ће Испоручилац уговорне обавезе извршити са подизвођачима, односно члановима група
понуђача:
____________________________________, место __________________________улица и број,
____________________________________, место __________________________улица и број,
____________________________________, место __________________________улица и број,
____________________________________, место __________________________улица и број,
(попуњава Испоручилац навођењем подизвођача/чланова групе понуђача, уколико
учествује на овој јавној набавци са подизвођачима или доставља заједничку понуду.
Уколико не учествује, овај део се брише.).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка уградног материјала у ортопедији, обликован по
партијама, у свему према конкурсној документацији Наручиоца, број В - 14/2015, и
прихваћеној понуди Испоручиоца број _________ од ___________. године (попуњава
Наручилац), које чине саставни део овог Уговора.
Испоручилац се обавезује да врши испоруку предмених добара у складу са динамиком и
количинама које дефинише Наручилац, а Наручилац се обавезује да, плати уговорену цену, у
складу са уредно достављеном фактуром.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да за рачун Наручиоца испоручи остали уградни материјал, из
партије __________, према спецификацији из Прилога бр. 1. Конурсне документације, која
чини саставни део уговора :
(спецификација предмета јавне набавке са јединичним ценама је изостављена и биће
уписана у оригинал уговора)
Укупна вредност уговора износи _______________динара без ПДВ-а односно ___________ са
ПДВ-ом.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Члан 3.
Уговорена цена из члана 2. овог Уговора обухвата све трошкове везане за извршење
предмета уговора (трошкове транспорта, добијања потребних дозвола, истовара у магацин
Наручиоца и др.).
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Наручилац ће уговорену цену из члана 3. овог Уговора са обрачунатим порезом на додату
вредност исплатити Испоручиоцу у року од ________ дана од испостављене фактура од
стране Испоручиоца за испоручену количину добара, уз коју је приложена отпремница и
оверен Записник о квантитативном и квалитативном пријему.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 5.
Рок испоруке: Испорука је сукцесивна, у року од _____ од дана пријема захтева наручиоца,
односно поруџбенице (не дужим од 7 дана).
Роба се испоручује у договореним количинама према захтеву купца.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 6.
Испоручилац 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 доспећа 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 Испоручилац ће доставити доказ о регистрацији менице.
Извод са интернет странице НБС- Регистра меница и овлашћења.
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.

ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА
Члан 7.
Роба која је предмет овог Уговора мора бити упакована на начин који је уобичајан за ту врсту
робе и испоручена у оргиналној амбалажи (контејнер) произвођача.
ПЕНАЛИ (УГОВОРНА КАЗНА)
Члан 8.
Уколико Испоручилац 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 вредности уговорених
добара. Наплата уговорне казне ће се вршити одбијањем од рачуна при исплати и то без
претходне најаве, с тим што је обавезан да у писаној форми саопшти Испоручиоцу
зарачунате уговорне казне за које је рачун умањен.
Ако Испоручилац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни више
од 25 дана од рока утврђеног у члану 2. овог уговора, Наручилац, без образложења и без
сагласности Испоручиоца има право да депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у
вредности од 10% укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци.
КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ
Члан 9.
Роба која је предмет овог уговора мора у потпуности одговарати:
- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе,
- уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду продавца.
Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без
претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа
из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног
квалитета уговора, трошкови анализе падају на терет продавца.
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 10.
Квантитативни и квалитативни пријем добара извршиће комисија састављена од
представника наручиоца и испоручиоца, о чему ће бити сачињен Записник о
квантитативном и квалитативном пријему.
Број Записника о квалитативном и квантитативном пријему одговараће броју испорука.
Квантитативни и квалитативни пријем предмета уговора извршиће се у Болничкој апотеци
Наручиоца.
Члан 11.
Ако дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања, представници
Наручиоца и Испоручиоца сачиниће Записник са примедбама који ће Испоручиоца
обавезивати да их у року од 7 (седам) дана отклони и процес испоруке усагласи са условима
из конкурсне документације. У супротном, Наручилац ће раскинути овај Уговор и реализовати
меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а.
ОБАВЕЗА ДОБРОГ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА
Члан 12.
Испоручилац се обавезује да ће уговорне обавезе извршити у свему под условима и
захтевима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Овај уговор се закључује до испоруке уговорене количине добара, а најдуже на период од
годину дана од дана закључења истог.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговорних страна и достављањем
средства финансијског обезбеђења ближе одређеног у члану 6. овог уговора.
Средства за реализацију овог Уговора су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за
2015. годину („Сл. Гласник РС“ бр. 142/2014).). Плаћање доспелих обавеза насталих у 2015.
години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом
којим се уређује буџет за 2015. годину.
За део реализације уговора који се односи на 2016. годину, реализација уговора ће зависити
од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2016. годину. У
супротном уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и
плаћање обавеза од стране Наручиоца.
Све евентуалне измене и допуне уговора, морају бити сачињене у писаној форми и потписане
од стране овлашћених заступника обе уговорне стране.

Члан 14.
За све што није регулисано овим Уговором, сходно се примењују одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 15.
За евентуално настале спорове надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 16.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака од којих свакој уговорној страни
припада по 2 (два) примерка.

За НАРУЧИОЦА
Директор

За
ИСПОРУЧИОЦА
Директор

Проф. др Зоран Радојичић
____________________________
(члан групе)
____________________________
(члан групе)

