1.

Комунално Предузеће за погребну дјелатност“ СВЕТИ МАРКО“ а.д., Источно Ново Сарајево,
ул.Карађорђева бр.2, које заступа директор Предузећа Бранка Обућина струковни
инж. машинства без ограничења ( у даљем тексту: Купац ), с једне стране
и

2.

„ФЛОР “ д.о.о. Челинац - Бабићи, кога заступа директор Маја Вујичић( у даљем тексту: Добављач), с
друге стране

Закључили су дана 01.03.2018. године у сједишту Предузећа

УГОВОР
I - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Уговорне стране закључују овај Уговор на основу проведеног поступка јавне набавке – Отвореног
поступка захтјева за достављање понуда – 01 – 09 / 18 – 1, 01 – 09 / 18 – 2, 01 – 09 / 18 – 3, 01 – 09 / 18 –
4 - набавка погребне опреме, Одлуке о одабиру најповољнијег Добављача, број: 01 – 83 / 18 од
19.02.2018. године, и прихваћених понуда за Лот 1,2, 3 и 4 које су саставни дио овог Уговора.
II - ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка и испорука погребне опреме, према прихваћеној понуди Добављача и
према захтјевима Купца за период од 12 мјесеци од потписиваља уговора.
III- УГОВОРЕНА ЦИЈЕНА
Члан 3.
Уговорена цијена за набавку и испоруку роба из члана 2. овог Уговора за период од 01.03.2018. године
до 01.03.2019.године износи:
ЛОТ 1 : Вриједност до 12.025,00 КМ ( без ПДВ-а ) – 01 – 09 / 18 - 1
Цијена роба која су предмет овог Уговора без ПДВ-а износи : 12.040,00 KM
ПДВ –е на понуђену цијену роба износи :

2.046,80 КМ.

Цијена роба које су предмет овог Уговора са ПДВ-ом износи : 14.086,80 КМ.
(словима: четрнаестхиљадаиосамдесетшестконвертибилних марака и 80 / 100 )
ЛОТ 2 : Вриједност до 45.000,00 КМ ( без ПДВ-А ) – 01 – 09 / 18 - 2
Цијена роба која су предмет овог Уговора без ПДВ-а износи : 45.000,00 KM
ПДВ –е на понуђену цијену роба износи :

7.650,00 КМ.

Цијена роба које су предмет овог Уговора са ПДВ-ом износи : 52.650,00 КМ.
(словима: педестдвијехиљадеишестопедесетконвертибилних марака и 00 / 100 )
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ЛОТ 3 : Вриједност до 19.090,00 КМ ( без ПДВ-а ) – 01 – 09 / 18 - 3
Цијена роба која су предмет овог Уговора без ПДВ-а износи : 19.060,00 КМ
ПДВ –е на понуђену цијену роба износи :

3.240,20 КМ.

Цијена роба које су предмет овог Уговора са ПДВ-ом износи : 22.300,20 КМ.
(словима: двадесетдвијехиљадеитристоконвертибилних марака и 20 / 100 )
ЛОТ 4 : Вриједност до 6.888,00 КМ ( без ПДВ-а ) – 01 – 09 / 18 - 4
Цијена роба која су предмет овог Уговора без ПДВ-а износи :

6.888,00 КМ

ПДВ –е на понуђену цијену роба износи :

1.170,96 КМ.

Цијена роба које су предмет овог Уговора са ПДВ-ом износи :

8.058,96 КМ.

(словима: осамхиљадаипедесетосамконвертибилних марака и 96 / 100 )
IV - ПЛАЋАЊЕ
Члан 4.
Купац ће плаћање цијене из члана 3. овог Уговора Добављачу извршити у року од 120 (стодвадесет) дана
након пријема испостављене фактуре за испоручену робу на трансакцијски рачун назначен на фактури.
V - РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 5.
Добављач се обавезује да ће испоруку робе из члана 2. овог Уговора вршити континуирано према
потребама Наручиоца и то :
Цвјећара „ ЛУКАВИЦА“ ул.Вука Караджића до бр.2 и
Сједиште Купца ул. Карађорђева бр.2 Источно Ново Сарајево,
у року од 1 ( једног ) дана од дана пријема писмене наруджбе.

VI - УГОВОРНА КАЗНА
Члан 6.
У случају кашњења у испоруци роба до којег је дошло кривицом Добављача исти ће платити уговорну
казну у складу са Законом о облигационим односима у износу од 1% наручене робе за сваки дан
кашњења до уредног испуњења, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 10% од укупно
уговорене вриједности роба која је предмет наруџбе.
Добављач је дужан платити уговорену казну у року од 7 (седам) дана од дана пријема захтјева за
плаћање од Купца.
Купац неће наплатити уговорену казну уколико је до кашњења дошло усљед више силе. Под вишом
силом се подразумјева случај када испуњење обавеза постане немогуће због ванредних вањских
догађаја на које Добављач није могао утицати нити их предвидјети.
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VII - ГАРАНЦИЈЕ
Члан 7.
Добављач гарантује да ће испорука погребне опреме из члана 2. овог Уговора бити квалитетна, према
датом Обрасцу понуде и испоручена у року.
Дате рекламације у тренутку примопредаје робе, Добављач је дужан да уважи и у најкраћем року
отклони недостатке.
Цијене дате у понуди су непромјењиве за вријеме трајања Уговора.
VIII - ОСНОВНЕ ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 8.
Поред обавеза предвиђених важећим прописима, Добављач је посебно дужан да испоруку погребне
опреме из члана 2. овог Уговора изврши стручно и квалитетно, у свему према датој Понуди.
Члан 9.
Добављач није овлаштен да закључује подуговоре са другим лицима у циљу реализације уговорних
обавеза без претходног писменог одобрења Купца.
IX - ОСНОВНЕ ОБАВЕЗЕ КУПЦА
Члан 10.
Купац се обавезује да осигура средства за плаћање, у складу са начином плаћања.
X - РАСКИД УГОВОРА
Члан 11.
Наручилац има право раскинути овај Уговор како слиједи:
-

ако Добављач не изврши уговорене обавезе из овог Уговора у предвиђеном року, а које нису
резултат кашњења преузетих обавеза Купца,
ако Добављач не испоручи робу квалитета датог у Понуди,
ако после дјеловања више силе није могуће наставити реализацију Уговора.
Уговор може бити раскинут Изјавом Купца или Добављача у писаној форми.
Изјава мора садржавати разлог раскида Уговора.
У случају раскида Уговора уговорене стране су сагласне да ни једна страна другој неће дуговати никакво
обештећење нити надокнаду и да ће у свему измирити међусобне обавезе.
XI - РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове рјешавати међусобним договарањем, у складу са
добрим пословним обичајима.
У случају да уговорене стране не постигну договор о спорним питањима, за рјешавање спора надлежан
је Окружни привредни суд у Источном Сарајеву.
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XII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да се на све што није регулисано овим Уговором примјењују важеће
одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 14.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлаштених лица уговорних страна и закључује
се на период од 12 (дванаест) мјесеци.
Члан 15.
Уговор је сачињен у 4 (четири ) истовјетна примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два)
примјерка.

Број: ________ / 18
И.Сарајево,___________ 2018. год

ДОБАВЉАЧ
„ ФЛОР“ д.о.о. Челинац

Број: ___________ / 18
И.Сарајево,___________2018.год

КУПАЦ
КП „ СВЕТИ МАРКО “ а.д. Источно Ново Сарајево

_______________________

Маја Вујичић

4

