Предшкплска устанпва „Олга Грбић“

ЈАВНА НАБАВКА
–средства за хигијенупп партијама
Јавна набавка брпј 02/2017
Јавна набавка мале вреднпсти пп партијама

ЈНМВ брпј:01/2017
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Предшкплска устанпва „Олга Грбић“ Кпсјерић Р. Петрпнијевић 4 кап наручилац у ппступку јавне
набавке мале вреднпсти брпј ЈНМВ 02/2017, на пснпву члана 39. и 61. Закпна п јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 i 68/15), члана 6. Правилника п
пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и начину
дпказиваоа испуоенпсти услпва („Службени гласник Републике Србије“бр.86/15) и Одлуке п
ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти за набавку дпбара – средства за хигијену је
припремип следећу

КПНКУРСНУ ДПКУМЕНТАЦИЈУ
САДРЖАЈ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ:

Назив поглавља

Ппзив за ппднпшеое ппнуде-уптствп ппнуђачима
Предмет јавне набавке
Образац ппнуде
Спецификација дпбара
Изјава п испуоенпсти услпва из члана 75. Закпна п јавним набавкама
Образац трпшкпва припреме ппнуде
Образац изјаве п независнпј ппнуди
Мпдел угпвпра

Страна
3
3
5
6-8
9
10
10
11-12

Укупан брпј страница кпнкурсне дпкументације: 12.

ЈНМВ брпј : 02/2017
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ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ- УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА
Наручилац Предшкплска устанпва „Олга Грбић“ Кпсјерић Р. Петрпнијевић 4, на пснпву
члана 39. став 5. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и
Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти ппзива све заинтереспване
ппнуђаче да бесплатнп преузму кпнкурсну дпкументацију са Ппртала Управе за јавне набавке
(хттп://ппртал.ујн.гпв.рс/), и да ппднесу ппнуду у ппступку јавне набавке мале вреднпсти брпј
01/2017, за набавку дпбара – средства за хигијену пo партијама за Предшкплску устанпву „Олга
Грбић “ у Кпсјерићу. Ппнуђена цена у пвпм ппступку не мпже бити већа пд уппредиве тржишне
цене.
ППДАЦИ П НАРУЧИПЦУ
Наручилац: Предшкплска устанпва „Олга Грбић“ Кпсјерић Р. Петрпнијевић 4, Кпсјерић
31260, матични брпј:07110138, ПИБ: 101087872
ВРСТА ППСТУПКА
Ппступак јавне набавке мале вреднпсти, за набавку дпбара.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка дпбара – средства за пдржаваое хигијене.
Шифра из Општег речника набавке: 24900000 - фини и разни хемијски прпизвпди.
Предмет јавне набавке је пбликпван у три партије:
I партија – средства за хигијену
II партија – средства за машинскп праое ппсуђа
III партија – средства за дезинфекцију у складу са ХАЦЦП
УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ
Правп учешћа имају сви заинтереспвани ппнуђачи кпји испуоавају пбавезне услпве за
учешће у ппступку јавне набавке, прпписане чланпм 75. Закпна п јавним набавкама и кпнкурснпм
дпкументацијпм. Испуоенпст наведених услпва, ппнуђач дпказује дпкументима из члана 77.
Закпна п јавним набавкама, а у складу са захтевима из кпнкурсне дпкументације и ппзива за
ппднпшеое ппнуда.
Акп ппнуђач има седиште у странпј држави, дпкументација за дпказиваое услпва мпра
бити издата пд стране надлежнпг пргана државе у кпјпј ппнуђач има седиште и преведена на
српски језик и пверена пд стране судскпг тумача.
Сва дпкумента кпјима се дпказује испуоенпст услпва из члана 77. Закпна п јавним
набавкама мпгу се дпстављати у непвереним кппијама. Укпликп је ппнуђач регистрпван у јавнпм
регистру ппнуђача, у складу са чланпм 78. Закпна п јавним набавкама, није дужан да приликпм
ппднпшеоа ппнуде дпказује испуоенпст пбавезних услпва. Испуоенпст свих тражених услпва,
псим услпва из члана 75. став 1. тачка 5) Закпна п јавним набавкама, ппнуђач мпже
дпказивати пптписанпм и печатиранпм изјавпм, датпм ппд кривичнпм и материјалнпм
пдгпвпрнпшћу, кпјпм пптврђује да испуоава све услпве.
УВИД И ПРЕУЗИМАОЕ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ
Неппсредан увид и преузимаое кпнкурсне дпкументације сви заинтереспвани ппнуђачи
мпгу извршити личнп на адреси наручипца, у рпку пд 3 дана пд дана пбјављиваоа тј. слаоа
ппзива за ппднпшеое ппнуда.
Укпликп заинтереспвани ппнуђач ппднесе писани захтев за дпстављаое кпнкурсне
дпкументације (електрпнски, ппштпм или телефакспм), наручилац ће у најкраћем мпгућем рпку,
пп мпгућству истпга дана, исту дпставити ппштпм, телефакспм или електрпнскпм ппштпм.
Кпнкурсна дпкументација мпже бесплатнп бити преузета и са Ппртала Управе за јавне
набавке.
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА
Критеријум за дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена.
ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ
Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране наручипца дп 02. марта
2017.гпдине дп 11 часпва закључнп. Ппнуђач треба да дпстави ппнуду у писанпм пблику.
Ппнуда се саставља такп штп ппнуђач уписује тражене ппдатке у пбрасце кпји су саставни
деп кпнкурсне дпкументације.
НА ППНУДИ МПРА БИТИ НАВЕДЕН НАЗИВ, БРПЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (са назнакпм: ''ППНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 02/2017 –НАБАВКА ДПБАРА –СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ – НЕ ПТВАРАТИ''),
НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИПЦА КАП И НАЗИВ, АДРЕСА И БРПЈ ТЕЛЕФПНА ППНУЂАЧА.
Неблагпвремене, непптпуне и незатвпрене ппнуде неће бити разматране.
Ппнуђач мпже да ппднесе самп једну ппнуду. Ппнуда са варијантама није дпзвпљена.
Ппнуда се ппднпси на српскпм језику.
Цена у ппнуди се исказује у динарима, без ПДВ-а. и са ПДВ-пм Ппнуда мпра да важи
најмаое 60 дана пд дана птвараоа ппнуде.
Пп истеку рпка за ппднпшеое ппнуда ппнуђач не мпже ппвући нити меоати свпју ппнуду.
Образац ппнуде мпра бити пппуоен у целпсти пднпснп сви артикли из партије
Кпмисија неће разматрати ппнуду укпликп цене нису исказане збирнп-укупнп
ПТВАРАОЕ ППНУДА
Отвараое ппнуда пбавиће Кпмисија 02.марта 2017. гпдине, у 11:15 часпва у прпстпријама
наручипца.
Ппнуда мпра бити јасна, недвпсмислена, читкп пппуоена, пверена печатпм и пптписана
пд стране пвлашћенпг лица ппнуђача.
Физичкп присуствп ппнуђача ппступку птвараоа ппнуда није пбавезнп.
Отвараоу ппнуда мпгу, без ппсебнпг ппзиваоа, присуствпвати пвлашћени представници
ппнуђача, кпји су дужни да свпја писмена пвлашћеоа предају председнику кпмисије пре
птвараоа ппнуда.
РПК ЗА ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ П ДПДЕЛИ УГПВПРА
Наручилац се пбавезује да пдлуку п дпдели угпвпра дпнесе у рпку пд 10 дана пд дана
птвараоа ппнуда.
Наручилац ће пдлуку п избпру најппвпљније ппнуде пбјавити на Ппрталу јавних набавки у
рпку пд три дана пд дана дпнпшеоа.
ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику, дпставпм захтева на адресу наручипца,
путем ппште, телефакса или електрпнскпм ппштпм, захтевати дпдатне инфпрмације или
ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде, а наручилац ће, у најкраћем временскпм рпку, пп
мпгућству истпга дана, пдгпвпр прпследити ппнуђачу. Оспба за кпнтакт је Гпран Штулић
е-маил: goran65@mts.rs. телефпн и факс: 031/781-484 (радним данима, у перипду пд 09:00 –
14:00 часпва).
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјашоеоа телефпнпм није дпзвпљенп.
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ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђача:
Адреса ппнуђача:
Матични брпј ппнуђача:
Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача (ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:
Електрпнска адреса ппнуђача (е-маил):
Телефпн:
Телефакс:
Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:
Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра

2) ППНУДУ ППДНПСИ:
А) САМПСТАЛНП
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ

Напомена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп се ппнуда
ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде, укпликп ппнуду
ппднпси група ппнуђача
2) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

1)

2)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ЈНМВ 02/2017
СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ-партија 1
Назив

1
2
3
4
5

6
7

8
9
10

11

12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
21
22
23

Рукавице за једнократну употребу, винил-без пудера
Рукавице гумиране за прање, ПВЦ, да су растегљиве и
водоотпорне величина М
Брисач прозора са пластичним носачем
Дечији сапун 87 гр.
Детерџент за машинско прање веша –5 до 15% ањонске
ПАМ, агенси за избељивање/избељивање на бази
кисеоника; <5% нејонске пам, фосфонати,
поликарбоксилати, сапун, зеолити; ензими,
оптички избељивачи,
Детерџент за ручно прање судова, снажан против масноће
и благ за руке 1/1
Кесе за смеће са траком за везивање,70л. ( 55x90 )8/1
Крпе вишенаменске суђерасте пак 3/1 димензије
16 x17
Сунђери за судове са абразивним слојем
дим.90 x70 x45
Жица за рибање посуђаод нерђајућег материјала
-иноx спирале
Убруси за руке папир-двослојни од белог папира,
високоупијајући, 100% целулоза дим.23,5 x22,5цм
перфорирана ролна пак овање
Тоалетни папир-двослојни од белог папира,
високоупијајући, 100% целулоза дим.9,5 x12цм
перфорирана ролна паковање
Крпа магична 40 x30
Крема за руке са глицерином пак.110 мл. за суву испуцалу
кожу
Метла са дршком сирова велика пет пута шивена
Средство за прање стаклених површина обојена течност
на бази алкохола, <5% ањонски сурфактанти, мирис
лимун 0,750 мл
Средство за чишћенње санитарија од каменца мах 9%
hydrochloricAcid,<5%noni surfanctants 1/1
Средство за одржавање санитарија <5% ањонскеПАМ,
нејонскеПАМ;бензисотхиозолиноне,мирис 1/1 гел
Одстрањивач мрља 1/1
Омекшивач -неутрални за бебе паков 1 лит.
Средство за чишћење посуђа и радних
површина(црем)5%анјонскитензиди, агенс за избељивање
на бази хлора, нејонски тензити, сапун, парфем- 0.500 л.
Средство за брзу дезинфекцију-дезинфекционо
детерџентски раствор 5%
Дестилисана вода
Зогер
Зогер уложак

Јед. мере
ком
пари

Колич Јединична Укупно без Јединичн Укупно са
ина
цена без
ПДВ-а
а цена са пдв-ом
ПДВ-а
пдв-ом
4000
150

ком
ком.
кг.

2
40
250

лит

5

пак.
пак

250
200

ком.

110

ком.

150

ком

2000

ком

3000

ком.
ком.

12
40

ком.
ком

5
20

лит

20

лит.

100

лит.
лит.
ком.

5
50
70

лит.

100

лит.
ком
ком

350
10
30

Укупно без Пдв-а_______________________
Укупно са ПДВ –ом______________________
У цену су урачунати трошкови транспорта и истовара у магацин наручиоца Појединачно паковање, мора да поседује
одговарајућу декларацију, са адекватним датумом и роком употребе.
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
_____________________
Печат и потпис
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СРЕДСТВА ЗА МАШИНСКО ПРАЊЕ ПОСУЂА-партија2

Р.бр.

Назив и опис

ТЕЧНИ ДЕТЕРЏЕНТ ЗА
МАШИНСКО ПРАЊЕ ПОСУЂА у
професионалним машинама за прање
посуђа. Ф 8400
Паковање 25/КГ,

1.

Јед. Планир
Мер .
количи
на

КГ

100

Кг

400

2.

ТАБЛЕТИРАНА СО ЗА ПОСУЂЕ
Паковање 25/1

3.

СРЕДСТВА ЗА ИСПИРАЊЕ И
ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ПОСУЂА у
професионалним машинама Б 100 Н
Паковање 10/1,

Л

100

ИНТЕНЗИОВНО СРЕДСТВО НА
АЛКАЛНОЈ БАЗИ, ЗА ШТЕДЊАКЕ,
РЕРНЕ И КОНВЕКТОМАТЕ

Л

10

4.

Јединич
на цена
без
ПДВ-а

Укупн
о без
ПДВ-а

Јединич
на цена
са пдвом

Укупно
са пдвом

Укупно без Пдв-а_______________________
Укупно са ПДВ –ом_______________________
У цену су урачунати трошкови транспорта и истовара у магацин наручиоца
Понуђач је дужан да достави:
Безбедоносне листове за свако средство понаособ, (да подржава ХАЦЦП систем).
Извештај о хемијској и микробиолошкој исправности. Упуство за употребу за свако средство.
Појединачно паковање, мора да поседује одговарајућу декларацију, са адекватним датумом и
роком употребе.
.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
_____________________
Печат и потпис
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СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ У СКЛАДУ СА ХАЦЦП системом-партија 3

Р.б
р.
1.

2.

3.

Назив и опис
СРЕДСТВО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ
РУКУ Радни раствор.
Дејство: Грам-позитивне, грамнегативне бактерије, ТБЦ.,бацил,
гљивицње, вирусе. Да делује брзо, да има
продужено деловање и да се не испира.
КОНЦЕНТРОВАНО
ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО ЗА
ЧИШЋЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ
ПОДОВА,
Да делује на бактерије, алге, гљивице,
вирусе
да уједно чисти и дезинфикује.
Бензалконијум хлорид максимум 5%
КОНЦЕНТРОВАНО ТЕЧНО
СРЕДСТВО ЗА БРЗУ
ДЕЗИНФЕКЦИЈУ И ХЛАДНУ
СТЕРИЛИЗАЦИЈУ РАДНИХ
ПОВРШИНА И ПРЕДМЕТА,КОЈЕ СЕ
НЕ ИСПИРА

Јед
Мер

коли
чина

Л

100

Л

100

Л

150

Л
Л

120
70

Л

150

Јединичн
а цена
без ПДВа

Укупно
без ПДВа

Јединичн
а цена са
пдв-ом

Укупно са
пдв-ом

Дејство: гермицид, бактерицид, вируцид,
фунгицид, спорицид, алгицид и туберкулоцит.
Да се може користити свакодневно у
рутинској дезинфекцији због немогућности
резистенције микроорганизама

4.
5.
6.

Бензалконијум хлорид максимум 5%
ТЕЧНИ САПУН
антибактеријски,
СРЕДСТВО ЗА РУЧНО ПРАЊЕ
ПОСУЂА
СРЕДСТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ
МОКРИХ ЧВОРОВА И
САНИТАРИЈА- неконцентровано (да
одмашћује и уклања каменац)

Укупно без Пдв-а_______________________
Укупно са ПДВ –ом_______________________
У цену су урачунати трошкови транспорта и истовара у магацин наручиоца
Понуђач је дужан да достави:
Безбедоносне листове за свако средство посебно, (да подржава ХАЦЦП систем). Извештај о хемијској
и микробиолошкој исправности.Упуство за употребу за свако средство.
Појединачно паковање, мора да поседује одговарајућу декларацију, са адекватним датумом и роком
употребе.
ПОНУЂАЧ
____________________________
Печат и потпис
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ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу, изјављујем да у ппступку јавне набавке мале
вреднпсти – средства за хигијену ЈНМВ 2/2017 испуоавам све услпве из чл. 75. ЗЈН, пднпснп услпве
дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп да је ппнуђач:
1) Регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач.
1) ЗЈН);
2) Да пн и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривичних дела кап члан
прганизпване криминалне групе, да нису псуђивани за кривична дела прптив привреде,
кривична дела прптив живптне средине, кривичнп делп примаоа или даваоа мита, кривичнп
делп преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј теритприји) (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) ЗЈН);
4) Да ппштује пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п заштити на раду, заппшљаваоу и
услпвима рада, заштити живптне средине и нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на
снази у време ппднпшеоа ппнуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Местп:_____________
Датум:_____________

М.П.

Пптпис ппнуђача
_____________________

Напомена: Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица ппнуђача и пверена печатпм.
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ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
У складу са чланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђач дпставља укупан изнпс и структуру трпшкпва припремаоа
ппнуде, какп следи у табели:

ВРСТА ТРПШКА

ИЗНПС ТРПШКА У РСД

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ
Трпшкпве припреме и ппднпшеоа ппнуде снпси искључивп ппнуђач и не мпже тражити пд наручипца
накнаду трпшкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни наручипца, наручилац је дужан да
ппнуђачу надпкнади трпшкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручипца и трпшкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђач
тражип накнаду тих трпшкпва у свпјпј ппнуди.
Напомена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп.
Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђача

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

У складу са чланпм 26. Закпна, ппнуђач, даје:
ИЗЈАВУ
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
Ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку јавне набавке
бр 2/2017,средства за хигијену ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђачима или
заинтереспваним лицима.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђача

Напомена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, наручулац ће
пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције. Организација надлежна за
заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа у
ппступку јавне набавке акп утврди да је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп
кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита кпнкуренције. Мера
забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закпна.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица
свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатп
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МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен ____ __________ 2017. године између:
Уговорне стране:
 Предшколска установа „Олга Грбић“ Косјерић кога заступа директор Божовић
Зорица ( у даљем тексту: купац) и
 Предузећа__________________________________из______________________,које заступа
________________________, ПИБ_________, матични број__________, текући рачун
_________________ код „_____________“ а.д. (у даљем тексту: продавац)
Уговорне стране констатују да је по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности
број ЈНМВ 02/2017, за набавку добара – средстава за одржавање хигијене за Предшколску
установу „Олга Грбић““ у Косјерићу , изабрана понуда понуђача _______________________из
__________________, па уговорне стране овим уговором уређују међусобна права и обавезе како
следи.
Члан 1.
Продавац се обавезује да према условима из овог уговора, у складу са прихваћеном
понудом број: ___________________од ______________. године испоручи уговорену количину
робе која је предмет уговора по укупној цени од ____________________ динара (без ПДВ-а)
односно ____________________ динара (са ПДВ-ом). Продавац је сагласан да гарантује цену
робе и остале услове из понуде
Члан 2.
Продавац ће робу испоручивати сукцесивно, према потребама Купца, а на основу добијене
наруџбине путем факса или телефона, најкасније 24 часа унапред.
Члан 3.
Цена робе обухвата сва паковања и помоћна и заштитна средства потребна да се спрече
оштећења или губитак робе.
Рок плаћања је не краћи од 15 дана а најдужи у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], рачунајући
од дана испостављања рачуна. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Члан 4.
Роба се испоручује франко магацину Предшколске установе Косјерић.
Трошкови транспорта, утовара, истовара, и осигурања робе до ускладиштења у магацин
Купца, падају на терет продавца.
Члан 5.
Роба мора бити упакована од стране Продавца у амбалажи и на начин који је прописан за
ову врсту робе и који мора робу обезбедити од делимичног и потпуног оштећења при утовару,
транспорту, претовару и ускладиштењу.
Продавац се обавезује да ће робу оштећену или изгубљену током транспорта, или
евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од уговорене,
надокнадити Купцу о свом трошку
Члан 6.
Роба која је предмет понуде мора бити са важећим роком употребе (на почетку рока)и
декларацијом.
Све приговоре на квалитет и количину, Купац је дужан да истакне Продавцу приликом
преузимања робе, а за скривене мане у року од 5 дана од пријема робе у писаној форми.
Члан 7.
Купац задржава право да изврши додатну хемијско биолошку контролу робе у овлашћеној
институцији на терет Продавца. У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу
Продавца да му достави исправну робу, што може бити и један од разлога за једнострани раскид
Уговора од стране Купца.
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Члан 8.
Купац може раскинути уговор у случају:
-Испорука робе неодговарајућег квалитета
-кашњења продавца са испорукама требоване робе
-уколико се утврди хемијско биолошка неисправност робе
-уколико се испоручује роба другог произвођача од оне захтеване у понуди
-ако продавац искаже цене у фактури веће од цена из понуде а није добио сагласност за
повећање од купца
-уколико из било ког разлога неки од атрикала не испоручује у року од 5 дана од дана
требовања
Члан 9
Уговарачи су сагласни да се цена може променити уколико се услед промена на тржишту
промени тржишна цена производа у висини преко 15% а након протека 4 месеца од дана закључења
уговора.
Продавац је дужан да о свакој иницијативи за промену цена у смислу предходног става
овог члана , писмено обавести директора Предшколске установе, с тим да ће се промењене цене
примењивати од дана потписивања писмене сагласности обе уговорне стране, којим ће се
регулисати промена цене.
О иницијативи за смањење цена, Купац ће писмено обавестити продавца, стим да ће се
промењене цене примењивати од дана пријема писменог обавештења од стране Продавца,
односно потписивања писмене сагласности обе уговорне стране .
Уколико уговорне стране не постигну сагласност о промени цена тако да једна од уговорених
страна једнострано раскине уговор, отказни рок износи 15 дана.
Члан 10.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Ужицу.
Члан 11.
Добра која су предмет овог уговора су оквирне потребе на годишњем нивоу, а уговор
траје до закључења уговора у поступку јавне набавке за 2018.годину.
Наручилац задржава право корекције уговорених количина добара, у случају измењених
околности у пословању Наручиоца.
Члан 12.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну
Продавац
____________

Купац
_______________

КОСЈЕРИЋ
Број: ___________________ Датум:________________________.год.
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