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Модел уговора
за јавну набавку рачунарске опреме (ЈН 09М/2013)

Партија 2. монитори

Закључен у Нишу између следећих уговорних страна:
1. ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ, са седиштем у Нишу, ул. Трг краља Александра 11,

матични број 07174691, ПИБ 101532192, кога заступа проф. др Мирослав Лазић, декан
(у даљем тексту: КУПАЦ); и

2. _______________________________________, из________________________________,
ул.________________________, матични број___________, ПИБ____________, кога
заступа________________________,  (у даљем тексту: ПРОДАВАЦ).

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, сагласно Закону о јавним набавкама, донео Одлуку о покретању

поступка јавне набавке број 01-1647/1 од 11.07.2013. године, за набавку рачунарске опреме.
- да је Понуђач доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под

бројем___________дана __________године, која чини саставни део овог уговора;
- да је Наручилац донео Одлуку број ______ од _________ године којом се понуда

понуђача прихвата као најповољнија.

Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка двадесет монитора за потребе Правног

факултета у Нишу.
Продавац је у обавези да испоручи мониторе према понуди број________од

____________године која чини саставни део овог уговора.

Члан 2.
Уговорена цена монитора из образца понуде без пореза на додату вредност

износи ____________ динара, односно ____________ динара са ПДВ-ом.
Цена мора бити фиксна током целог периода извршења уговора и неће

подлегати променама ни из каквог разлога.
Под уговореном ценом понуђених добара сматра се цена франкo седиште Купца

у  ул. Трг краља Александра 11.

Члан 3.
Купац прихвата појединачне цене добара наведене у понуди Продавца и

обавезује се да доспеле обавезе уплати према испостављеној  фактури у року од_____
дана, од дана пријема фактуре.

Члан 4.
Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи у року од

__________дана од дана пријема позива наручиоца.
Квантитативни и квалитативни пријем робе врши се приликом преузимања робе

између овлашћеног представника Продавца и овлашћеног лица Купца.

Члан 5.
Испоручени монитори морају у свим аспектима одговарати захтевима Купца, и

уколико се на роби која је предмет овог уговора установи било какав недостатак или
добра не одговарају спецификацијама датим у понуди Купац ће доставити писмену
рекламацију у року од 5 дана.
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По пријему рекламације Продавац је дужан да у року од тридесет дана, о свом
трошку, отклони недостатке или изврши замену добара који су предмет рекламације.

Уколико Продавац у наведеном року не отклони недостатке или не замени добра
која су предмет рекламације, Купац може, после писане опомене и накнадног рока од
15 дана, тражити раскид уговора на штету Продавца, о чему писмено обавештава
Продавца.

Купац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је
Продавац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Продавац
неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.

Члан 6.
Овај уговор се закључује сагласношћу обеју уговорних страна.

Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који настану из овог

уговора решавају споразумно, а уколико то није могуће, решаваће их надлежни суд у
Нишу.

Члан 8.
Измене и допуне овог уговора важе само кад се дају у писменој форми и уз

обострану сагласност уговорних страна.

Члан 9.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и закључује се на

одређено време, до окончања испоруке уговорених добара.

Члан 10.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака

уговорна страна задржава по два примерка.

КУПАЦ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

ПРОДАВАЦ
____________________________

Декан Факултета

Проф. др Мирослав Лазић

Директор

_____________________________


