Геронтолошки центар Kрагујевац,
улица Краља Милана IV број 90

УГОВОР
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.

Геронтолошки центар
Крагујевац , улица Краља Милана IV број 90, ПИБ
101576579, матични број 07151594, кога заступа директор
др. Весна Ранђеловић, (у даљем тексту: Наручилац) и

2.

НИС ад Нови Сад са седиштем у Новом Саду, улица
Народног Фронта 12, ПИБ 104052135, матични број
20084693, кога заступа Дејан Балшић, Директор
дирекције регионалне корпоративне продаје ( у даљем
тексту: Давалац услуге)

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС", бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 ), спровео поступак јавне набавке мале
вредности број 1.1.8/2017, чији је предмет набавка добара: материјал за саобраћај
(бензин, дизел гориво и остали материјал за кола) коришћењем дебитне картице за
гориво за потребе службених возила Геронтолошког центра , на основу позива и
конкурсна документације објављених на Порталу јавних набавки и на интернет
страници Наручиоца;
- да је Продавац доставио понуду број: 796 од 08.02.2017 и саставни
је део Уговора;
- да Наручилац на основу Одлуке о додели уговора број:855 од
10.02.2017, закључује са Продавцем Уговор о продаји нафтних деривата
коришћењем дебитне картице за гориво за потребе службених возила
Геронтолошког центра
- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о
јавним набавкама;

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 1.
Предмет уговора је набавка добара: материјал за саобраћај
(бензин, дизел гориво и остали материјал за кола), коришћењем дебитне картице за
гориво за потребе службених возила Геронтолошког центра и то: Еуро премијум 95
1000 литара, Еуро дизел 7000 литара.
Члан 2.
Укупна уговорена цена износи 987.340,00 динара без пдв-а
односно1.184.808,00 што представља укупан збир производа процењених количина
и цене по јединици мере.
Уговорне стране су сагласне да Продавац задржава право промене
цена, у складу са кретањем цена на тржишту, о чему Наручиоцу доставља уз
фактуру важећи ценовник.
Члан 3.
Плаћање добара која су предмет Уговора вршиће се авансно.
На основу извршених авансних уплата, Наручиоцу се издаје коначна
фактура која гласи на износ потрошених средстава и служи за „затварање“ аванса
једанпут месечно. Продавац је дужан да једном месечно уз коначну фактуру
доставља Извештај о месечном снабдевању горива по свим дебитним картицама.
Наручилац може преузимати гориво до висине уплаћених средстава.
Уколико снабдевање у обрачунском периоду не буде обухваћено
извештајем за тај период, биће обухваћено извештајем за наредни период.

ДЕБИТНЕ КАРТИЦЕ
Члан 4.
Куповина горива вршиће се путем дебитних картица које ће
представљати средство евидентирања куповине горива.
Продавац је дужан да Наручиоцу достави дебитне картице.

ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ (РЕКЛАМАЦИЈА)
Члан 5.
У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету
испоручених добара, Продавац мора исте отклонити најкасније у року од 1 дана од
дана пријема рекламације.

БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ
Члан 6.
Продавац је доставио списак бензинских станица на којима ће
Наручилац преузимати гориво који се налази у прилогу понуде и саставни је део
уговора.
Продавац је дужан да испоручује гориво на свим бензинским
станицама према списку бензинских станица.
ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА
Члан 7.
Продавац је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о
било којој промени података прописаних чланом 77. Закона о јавним набавкама и
да је документује на прописан начин.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 9.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не
могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим
лицима.

Члан 10.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој
форми и уз обострану сагласност уговорних страна.
Члан 11.
Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране.
Уговор важи годину дана од дана закључења.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у
случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје
уговором преузете обавезе.
О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна
писменим путем обавестити другу страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од
дана пријема писменог обавештења.
Члан 12.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у
супротном спорове ће решавати Привредни суд у Крагујевцу.
Члан 13.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих
свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

НАРУЧИЛАЦ
Директор др. Весна
Ранђеловић спец.опште
медицине

М.П.

ДАВАЛАЦ УСЛУГA
директор

