
УГОВОР  
o набавци натријум хипохлорита

Закључују:

СПОРТСКИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ
Николе Тесле бр. 14,Крушевац

коју заступа директор Предраг Миленковић
(у даљем тексту: Корисник)

с једне стране

и

 (у даљем тексту: Пружалац услуга)
с друге стране

ПРЕДМЕТ
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Члан 1.

Предмет  уговора  је  набавка  добара  - сукцесивна  набавка 20.000  kg натријумхипохлорита  за
потребе  дезинфекције  базенске  воде,  редни  број  ЈН  01/2022.“франко  Спортски  центар
Крушевац у свему према понуди Испоручиоца добара број ________________ године и техничкој
спецификацији у конкурсној документацији, која чини саставни део уговора .
                                                                         

Члан 2.

Испоручилац  добара   се  обавезује  да   добра  из  члана  1.  овог  уговора  испоручује  наручиоцу
сукцесивно  на период од годину дана од дана закључења уговора, на основу захтева Наручиоца и
то најкасније  7 дана   од  дана  пријема  писаног  захтева  или захтева путем телефона,   по цени
________ динара по кг без ПДВ-а, односно _________ динара по кг  са ПДВ-ом утврђеној у понуди
Испоручиоца  добара  број  ________________ године,   а  чија  укупна  вредност  износи
_____________ динара, без ПДВ-а, односно  ___________ динара, са ПДВ-ом.
 Испоручилац је дужан да уз сваку испоруку достави  Наручиоцу атест о томе да се испручена
добра могу користити у процесу дезинфекције базенске воде и да је квалитет добара одговарајућег
стандарда.
Уговорна цена из става 1. овог члана може се мењати само само из оправданих разлога у случају
промене  цене   битних  инпута,   на  пример  промењене  околности  на  тржишту  хлора,  односно
натријум хипохлорита, који знатно поскупљују наведена добра (за више од 5 %) и који имају за
последицу  отежане  услове  набавке  по уговореним условима,  искључиво  уз  писану сагласност
наручиоца, а  на захтев за промену цене који мора бити образложен. 
 Наручилац је дужан да одговор на захтев за промену цена из става 1. овог члана Уговора достави
у року од седам дана од дана пријема захтева за промену цена.
Место испоруке предметних добара је франко Спортски центар Крушевац, у контејнерима или
цистернама које обезбеђује Испоручилац.

Члан 3.

Испоручилац добара  солидарно одговара за сва лица која су у циљу испуњења уговора радила по
његовом налогу.
Испоручилац  добара   сноси  пуну  одговорност  за  испоручена  добра,  односно  за  квалитет
испоручених добара одређен према стандарду  SRPS H.B1.105 за натријум хипохлорит. Наручилац
је  квалитативно и  квантитативно  примио робу  у  моменту  потписивања отпремнице  од  страна
наручиоца.
Наручилац  има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе у року од 8 дана од
дана испоруке,у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах након пријема робе,
а у случају скривених мана, одмах након таквог сазнања.
Услучају приговора на количину добара наручилац одмах, а најкасније у року од 8 дана од дана
пријема обавештава испоручиоца, који је дужан да упути комисију за решавање рекламација која
ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник.
У случају приговора на квалитет робе наручилац одмах, а најкасније у року од 8 дана од пријема
обавештава испоручиоца који упућује стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу.

Члан 4 . 
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Набавка  натријумхипохлорита  се  уговара  на  период  од  годину  дана  од  дана  обостраног
потписивања уговор, односно до искоришћења финансијских средстава.

Члан 5.

Плаћање се врши у року од  65 дана од дана достављања појединачне фактуре за испоручена добра
из Члана 1 овог Уговора. 
Обрачун , фактурисање и наплата испоручених добара врши се по наведеним јединичним ценама,
а према стварно испорученим добрима током периода испоруке добара, а највише до вредности из
Уговора. Наручилац није у обавези да реализује целокупне уговорене количине и вредности, већ
ће се  исте реализовати у складу са стварним потребама и испорученим добрима за  уговорени
период.

Члан 6.

Понуђач се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања уговора достави:
1.   Бланко сопствену меницу за добро извршење посла у корист: Установе за физичку културу
Спортски центар Крушевац, ул. Николе Тесле  бр.14., потписану и оверену печатом понуђача у
складу са картоном депонованих потписа, у         и  з      н  о      су   од 10%   у      к  у      п  н      е     у      г  о      в  о      ре  н  е     ц  е      н  е     б      ез П  Д      В-  а.  

Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока завршетка уговореног 
посла. 

Уз бланко соло менице треба још доставити:
 Менично     п  и      смо   – овлашћење да се меница у износу од 10% укупне уговорене цене без

ПДВ- а, без сагласности понуђача може поднети на наплату.
 Копију           кар  т  она           депонованих           потписа           овлашћеног           лица           к      од           банке  ,   на   којој   се

јасно  виде депоновани потпис и печат фирме Извршиоца, оверена оригиналним печатом
банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда);

    Захтев     за     регистрацију     меница   – оверен код банке, код које је Извршилац регистровао 
меницу.
 Потпис, печат и број текућег рачуна на картону депонованих потписа, меници и

меничном овлашћењу и захтеву за регистрацију меница мора бити истоветан.

Члан 7.

Наручилац  задржава  право  једностраног  раскида  уговора  без  отказног  рока,
уколико се испоручилац добара не буде придржавао одредби овог Уговора, као и непоштовања
рока испоруке (7 дана од писаног захтева Наручиоца) и садржаја активног хлора (мин. 12%)

Члан 8.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:
- понуда понуђача број _______________ године и
- спецификација набавке наручиоца. 
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Члан 9.

Уговорне  стране  су  сагласне  да  ће  се  на  међусобне  односе  који  нису  дефинисани
Уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим односима.

                                                                         Члан 10.
Измене  и  допуне  овог  уговора  производе  правно  дејство  само  када  се  дају  у  писаној  форми
закључењем Анекса уговора.

Анекс  уговора  се  може  закључити  тек  након  доношења  одлуке  о  измени  Уговора  од  стране
Наручиоца,у складу са одредбама члана 2. овог Уговора  и чланом 154. Закона о јавним набавкама.

                                                                             Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из Уговора
решавати споразумно. 

У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне да
ће за њихово решавање бити надлежан Привредни суд у Краљеву.

   Члан 12.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка,  од којих се по 2 (два) налазе код

сваког уговарача.

       За испоручиоца добара          За наручиоца
                 Установа за физичку културу

 ____________________________________                          „Спортски центар“ Крушевац
                                                                       ___________________________________

Предраг Миленковић,проф.физ.културе
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