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Уочена је техничка грешка на страници
24/35 , VII. МОДЕЛ УГОВОРА О јавној набавци лабораторијске опреме ЈН број
96/2015 Партија 1, Члан 2. уговора, и
на страници 27/35 -VII. МОДЕЛ УГОВОРА о јавној набавци лабораторијске
опреме ЈН број 96/2015 ,Партија 2 Члан 2. уговора, везано за рок испоруке
Измењени Члан 2. Уговора за партију 1
Уговорне стране су сагласне да испорука добара из члана 1 овог уговора се мора
завршити најкасније у року од 30 дана од дана потписивања овог уговора.
Добављач се обавезује да испоруку добара изврши на адресу Наручиоца.
Измењени Члан 2. Уговора за партију 2
Уговорне стране су сагласне да испорука добара из члана 1 овог уговора се мора
завршити најкасније у року од 30 дана од дана потписивања овог уговора. Добављач
се обавезује да испоруку добара изврши на адресу Наручиоца

У прилогу је страна 24-29 конкурсне документације са наведеном изменом , како би
Модел уговора за партију 1 и партију 2 био исправан
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Адреса: Антона Чехова 13, Поштански фах 117, 21000 Нови Сад, Телефон: +381 21 540 383, +381 21 540 384, Факс: +381 21 540 385; email: ilfe@uns.ac.rs; Tекући рачуни. 840-159743-79 Трезор; 370-8029-04 Opportunity banka; 330-15007347-16 Credit Agricole banka Srbija;
355-1093949-82 Vojvodjanska banka; ПИБ 104706702; Матични број 08865248
Address: Antona Čehova 13, P.O.Box 117, 21000 Novi Sad, Serbia; Phone: +381 21 540 383, +381 21 540 384, Fax: +381 21 540 385; e-mail:
ilfe@uns.ac.rs

VII. МОДЕЛ УГОВОРА
О јавној набавци лабораторијске опреме ЈН број 96/2015
Партија 1
Закључен између:
ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ из Новог
Сада, Антона Чехова 13, ПИБ: 104706702, матични број: 08865248, (у даљем тексту
НАРУЧИОЦ)
и
......................................................................................................., са седиштем у
................................................., улица .....................................................................,
ПИБ.................................., матични број ..........................................., број рачуна
.................................................................., назив банке
.................................................................................., (у даљем тексту ДОБАВЉАЧ)
Основ уговора:
ЈН Број: 96/2015
Број и датум одлуке о додели уговора: ........................................................
Понуда изабраног понуђача бр. ............... од ..........................................

Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет Уговора је испорука уређаја за мерење хидрауличне проводљивости
ксилема и емболизма код биљака, (у даљем тексту: добра) који су предмет јавне
набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена добара утврђене су према позиву Наручиоца бр. 96/2015
од 04.03.2015. године и прихваћеној Понуди Добављача број ___________ од
______________ 2015. године, у спроведеном поступку, а исказане су у спецификацији.
Понуда са спецификацијом из става 2. овог члана чини саставни део овог
уговора.
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да испорука добара из члана 1 овог уговора се мора
завршити најкасније у року од 30 дана од дана потписивања овог уговора.
Добављач се обавезује да испоруку добара изврши на адресу Наручиоца.
Цена
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Добављач дао у Понуди

Уговорне стране су сагласне да цена (без ПДВ) на дан закључења овог
уговора
износи
укупно
____________________________________________________________,
(словима: _______________________________________________________________ )
динара.
Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне
током
извршења Уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.
Цене су дате без ПДВ.
Утврђивање квалитета и количине
Члан 4.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом испоруке
представник Наручиоца ће вршити уз присуство представника Добављача, уз
састављање
записника о примопредаји.
За испоручена добра из члана 1 овог уговора Добављач даје гаранцију у трајању
од _______ месеци.
Члан 5.
Добављач опреме се обавезује да ће одржавати наведена добра и након
гарантног рока и обезбедити сервис и резервне делове од произвођача, у складу са
Понудом.
Члан 6.
Уколико Добављач не испоручи добра у уговореном року, Наручилац може
раскинути овај уговор.
Плаћање
Члан 7.
Наручилац се обавезује да Добављачу изврши исплату након преузимања и
инсталације испоручених добара у року од 5 дана од дана испостављања фактуре, на
рачун број: ____________________________________________________________ ,
назив банке ____________________________________________________.
Рок важења уговора
Члан 8.
Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања испоруке уговорених
количина.
Завршне одредбе

Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом
Саду.
Члан 11.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац
задржава 3 (три) примерка а Добављач 3 (три) примерка.

Добављач

Наручилац

VII. МОДЕЛ УГОВОРА
О јавној набавци лабораторијске опреме ЈН број 96/2015
Партија 2
Закључен између:
ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ из Новог
Сада, Антона Чехова 13, ПИБ: 104706702, матични број: 08865248, (у даљем тексту
НАРУЧИОЦ)
и
......................................................................................................., са седиштем у
................................................., улица .....................................................................,
ПИБ.................................., матични број ..........................................., број рачуна
.................................................................., назив банке
.................................................................................., (у даљем тексту ДОБАВЉАЧ)
Основ уговора:
ЈН Број: 96/2015
Број и датум одлуке о додели уговора: ........................................................
Понуда изабраног понуђача бр. ............... од ..........................................

Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет Уговора је испорука уређаја за мерење протока воде кроз стабло са
пратећом опремом, (у даљем тексту: добра) који су предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена добара утврђене су према позиву Наручиоца бр. 96/2015
од 04.03.2015. године и прихваћеној Понуди Добављача број ___________ од
______________ 2015. године, у спроведеном поступку, а исказане су у спецификацији.
Понуда са спецификацијом из става 2. овог члана чини саставни део овог
уговора.
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да испорука добара из члана 1 овог уговора се мора
завршити најкасније у року од 30 дана од дана потписивања овог уговора.
Добављач се обавезује да испоруку добара изврши на адресу Наручиоца.
Цена
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Добављач дао у Понуди

Уговорне стране су сагласне да цена (без ПДВ) на дан закључења овог
уговора
износи
укупно
____________________________________________________________,
(словима: _______________________________________________________________ )
динара.
Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне
током
извршења Уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.
Цене су дате без ПДВ.
Утврђивање квалитета и количине
Члан 4.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом испоруке
представник Наручиоца ће вршити уз присуство представника Добављача, уз
састављање
записника о примопредаји.
За испоручена добра из члана 1 овог уговора Добављач даје гаранцију у трајању
од _______ месеци.
Члан 5.
Добављач опреме се обавезује да ће одржавати наведена добра и након
гарантног рока и обезбедити сервис и резервне делове од произвођача, у складу са
Понудом.
Члан 6.
Уколико Добављач не испоручи добра у уговореном року, Наручилац може
раскинути овај уговор.
Плаћање
Члан 7.
Наручилац се обавезује да Добављачу изврши исплату након преузимања и
инсталације испоручених добара у року од 5 дана од дана испостављања фактуре, на
рачун број: ____________________________________________________________ ,
назив банке ____________________________________________________.
Рок важења уговора
Члан 8.
Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања испоруке уговорених
количина.
Завршне одредбе

Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом
Саду.
Члан 11.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац
задржава 3 (три) примерка, а Добављач 3 (три) примерка.

Добављач

Наручилац

