
У Г О В О Р 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: ЈНМВ-09-1.1.7/2016 

Закључен између: 
Наручиоца : ЈКП''Моравац'' Мрчајевци ,ПИБ: 100483147, Матични број: 07298269 кога заступа : 
Драгица Вујанић ( у даљем тексту : купац)  
и понуђача: 
........................................''DDM COMPANY'' ДОО.................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
са седиштем у ...Новом Саду ......, улица .Др. Светислава Касапиновића 9 .., ПИБ:.103283883   .. 
Матични број: ...08809224   .... 
Број рачуна: ...160-108606-81     ... Назив банке:...Банка Интеса....., 
Телефон:..021/27-000-17  ...Телефакс: ....021/27-000-18...... 
кога заступа..Дејан Михаиловић .... (у даљем тексту: продавац), 
 
Основ уговора: 
ЈНМВ-09-1.1.7/2016 
Број и датум одлуке о додели уговора:..637 од 09.11.2016. године............................ 
Понуда изабраног понуђача бр. ___311/16__ од...03.11.2016..... 

 
Члан 1. 

 
 

Предмет овог уговора је набавка једног теретно теренског возила у у складу са понудом 

изабраног понуђача бр _311/16_ од __03.11.2016._ у  поступку јавне набавке и она чини 

саставни део уговора. 
 

 

                        
                                                                           Члан 2. 

 
              Цена возила износи   1.111.500,00  динара без ПДВ, односно 1.333.800,00  дин. са ПДВ-ом. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 
 

      Члан 3.  
 

Продавац купцу гарантује да возило  ради исправно и да нема скривених недостатака као и  
да не постоје правни недостаци.  

 
Члан 4. 

 
 Услови плаћања су: у року од     1    дана  од дана испоруке фактуре. Начин плаћања: 
вирмански. 
 

Члан 5. 
 

Продавац се обавезује да предмет уговора испоручи најкасније у року од   15    дана од дана 
закључења уговора. Уколико предмет уговора не испоручи у уговореном року, продавац се обавезује 
да на име пенала, плати за сваки дан кашњења 0,1% од вредности уговора  а највише 5%  од 
вредности уговора. 

      
Члан 6.  

 
Пријем возила  се врши од стране овлашћеног представника купца и у присуству овлашћеног 

представника продавца.  



Приликом примопредаје води се записник који овлашћени представници купца и продавца 
састављају и потписују. 

Купац је дужан да испоручено возило  прегледа и да саопшти примедбе продавцу у погледу 
видљивих недостатака, а продавц се обавезује да  уколико се утврди постојање недостатака исте 
отклони у року од највише 7 дана ; 

 
 

Члан 7. 
 

      Гарантни рок је      25    месеци. Продавац је у обавези да преда гарантни лист.  
Продавац обезбеђује гаранцијско  одржавање. 

 
 

Члан 8. 
 

 За све што није предвиђено уговором примениће се Закон о облигационим односима. 
 

 
Члан 9. 

 
 За решавање свих спорова који настану у извршењу овог уговора надлежан је суд у Чачку. 
 
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности 
 
          
                                                                      Члан 10. 
 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем.  

Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. 

 
Члан 11. 

 
 Уговор је сачињен у 4 примерака, од којих по 2 припадају свакој уговорној страни. 

 
 

 
 ПРОДАВАЦ       КУПАЦ 
 
_____________________________                              __________________________ 
 
 


