УГОВОР
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ - ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ, ДОЗИМЕТРИЈСКА
КОНТРОЛА АПАРАТА, ЛИЧНА ДОЗИМЕТРИЈСКА КОНТРОЛА И
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ
ЗРАЧЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ, М-04/2019
закључен у Београду, дана

.2019. године, између:

УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ, ул. Тиршова бр. 10, Београд, коју
заступа Доц. Др сци. мед. Синиша Дучић, в. д. директора (у даљем тексту
означена као: Наручилац)
и
Институт за нуклеарне науке „Винча“ са седиштем у Београду, улица Мике
Петровића Аласа 12-14, ПИБ 101877940 матични број 07035250, кога заступа в.д.
директора др Златко Ракочевић (у даљем тексту: Извршилац услуга)
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС",
бр. 124/2012) спровео поступак јавне набавке мале вредности број М-04/2019 за набавку
услуга - лекарски прегледи, дозиметријска контрола апарата, лична дозиметријска
контрола и оспособљавање за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења за потребе
Универзитетске дечје клинике;
- да је Извршилац услуга доставио понуду број 411-6/2019-100 од 13.03.2019., која
у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације, налази се у прилогу
представља саставни део овог уговора;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број 017-440/8 од 21.03.2019., доделио
Извршиоцу услуга уговор за набавку услуга - лекарски прегледи, дозиметријска контрола
апарата, лична дозиметријска контрола и оспособљавање за спровођење мера заштите од
јонизујућих зрачења за потребе Универзитетске дечје клинике;
- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним
набавкама.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка услуга - лекарски прегледи, дозиметријска контрола
апарата, лична дозиметријска контрола и оспособљавање за спровођење мера заштите од
јонизујућих зрачења за потребе Универзитетске дечје клинике, у свему према врсти и
опису услуга из конкурсне документације Наручиоца, број М-04/2019 као и прихваћеној
понуди Извршиоца услуга број 411-6/2019-100 од 13.03.2019. године, које чине саставни
део овог Уговора.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 2.
Извршилац услуга се обавезује да за рачун Наручиоца изврши услугу лекарски прегледи,
дозиметријска контрола апарата, лична дозиметријска контрола и оспособљавање за
спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења за потребе Универзитетске дечје
клинике.
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Дозиметријска контрола апарата
Мерење јачине амбијенталног
1
еквивалента дозе
Мерење ради контроле система
управљања квалитетом мера
2
заштите од зрачења у примени
рендген апарата
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10.000,00

12.000,00

60.000,00

72.000,00

15.000,00

18.000,00

90.000,00

108.000,00
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180.000,00
УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ БР. 2: 150.000,00
4
Оспособљавање за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења
Оспособљавање за спровођење
9.900,00
11.880,00
148.500,00
1
мера заштите од јонизујућих
15
зрачења
УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ БР. 4: 148.500,00

178.200,00

178.200,00
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Цене су фиксне и не могу се мењати.
Укупна вредност уговора износи 298.500,00 (двестотинедеведесетосамхиљадапетстотина)
динара без ПДВ-а односно 358.200,00 (тристотинепедесетосамхиљададвестотине) динара
са ПДВ-ом.
Члан 3.
Уговорена цена из члана 2. овог Уговора обухвата све трошкове везане за извршење
предмета уговора.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Наручилац се обавезује да плаћање уговорене цене врши у року од 90 (деведесет) дана од
дана пријема фактуре регистроване у централном регистру фактура.
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 5.
Рок пружања услуге је 7 дана (најдуже 7(седам)) дана од дана пријема писаног захтева од
стране овлашћеног лица наручиоца.
ГАРАНЦИЈА
Члан 6.
Извршилац услуга је дужан да предметне услуге обавља савесно и благовремено.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 7.
Уколико се предметне услуге изводе неадекватно, односно не на начин предвиђен
конкурсном документацијом или у случају записнички утврђених недостатака у квалитету
и обиму извршених услуга, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 3 (три) дана
од дана сачињавања записника о рекламацији.
У супротном, Наручилац има право да раскине Уговор и реализује меницу за добро
извршење посла на износ од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а.
КВАЛИТЕТ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
Члан 8.
Извршилац услуге је дужан да посао који је предмет уговора изврши у свему према
важећим нормативима и стандардима који важе за ову врсту посла, правилима струке,
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добрим пословним обичајима, а у супротном, сагласан је да Наручиоцу надокнади сву
претрпљену штету која услед тога настане.
Виша сила ослобађа Извршиоца услуге обавезе накнаде штете из претходног става.
Као виша сила, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај
елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности
који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних
обавеза а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу
уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне
активности ради ублажавања последица више силе.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
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% укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важења 30 дана
дуже од окончања уговора, коју ће наплатити уколико Извршилац услуга 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, као и копију картона депонованих потписа, који мора бити оверен оригинал
печатом од стране банке не старијим од 30 дана од дана отварања понуда.
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 групе понуђача дати средство
обезбеђења.
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за
добро извршење посла из става 1. овог члана, 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 претрпљене штете.
Члан 10.
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 Републике Србије
за 2019. годину („Сл. гласник РС“, бр. 95/2018).
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Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до висине одобрених
апропријација за ту намену, а у складу са закном којим се уређује буџет за 2019. годину.
За део реализације уговора који се односи на 2020. годину, реализација уговора ће
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2020.
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 11.
Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења.
Члан 12.
У случају неуредног, неблаговременог или неквалитетног испуњења уговорних обавеза,
Наручилац може једнострано, писаним путем раскинути овај уговор.
Члан 13.
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну обострану
сагласност.
Члан 14.
Све евентуалне спорове које уговорне стране не могу споразумно решити преносе се у
надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) примерка од којих свака страна задржава по 3 (три)
примерка.
НАРУЧИЛАЦ
М.П.

Доц. Др сци. мед. Синиша Дучић,
в. д. директора

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА
- потпис -

др Златко Ракочевић
в.д. директора
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