ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА
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СЕНТА
Упутство понуђачима како да сачине понуду
ул. Бошка Југовића бр. 6.
Тел: 024/814-570
Факс: 024/812-756
СЕНТА
На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС
бр. 124/2012) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки (Службени гласник РС бр. 29/2013) Комисија за јавне набавке
даје:
УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Понуда се подноси у једном примерку на српском језику на читко попуњеном
Oбрасцу понуде, странa 6 -10 конкурсне документације,
2. Понуда мора бити са печатом меморандума у горњем левом углу, оверена и
потписана од стране понуђача у доњем десном углу последње странице понуде.
3. Понуда треба да садржи:
3.1. Kарактеристике производа
- назив лека,
- назнаку назива произвођача,
- назнаку да сваки од понуђених производа поседује уверење о провери
квалитета и одобрење за стављање у промет издато од стране
надлежног органа (у колону 6 и 7 Понуде – конкурсна документација,
страна 6 -10, уписати „има“ или „нема“)
3.2. Цену производа исказану у динарима без ПДВ, појединачно и збирно,
и укупну цену за планиране количине
- назначити да ли се посебно плаћају трошкови транспорта до наручиоца
- евентуалне друге трошкове
Напомена: Уколико цена буде исказана само у страној валути понуда ће се
сматрати неприхватљивом и као таква неће се узимати у разматрање.
3.3. Рок плаћања- максималан рок од момента испоруке
3.4. Начин и услови плаћања
- услове и начин плаћања,
- евентуални попуст у случају краћег рока исплате до 30 дана
3.5. Рок испоруке
-навести поступак испоруке и најкраћи могући чврст рок испоруке после
пријема поруџбине.
3.6. Место испоруке-Франко складиште Дома здравља Сента
3.7. Рок важности понуде- навести до ког датума понуда важи. Рок важења
понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
3.8. Рок употребе –назначити рок употребе за робу која се нуди, односно
рок до којег се гарантују карактеристике из декларације о производу.
4. Понуда се даје за све или за поједине партије, уз обавезу понуђача да у понуди
назначи да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.
У случају да понуђач да понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може
оцењивати за сваку партију посебно. Понуђач мора да достави понуду само за целу
партију, а не за делове партија.
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5. Понуда са варијантама није дозвољена.
6. Понуда ће бити одбијена ако није сачињена према условима и на начин како то
тражи конкурсна документација, ако садржи битне недостатке, ако не садржи све
тражене елементе, ако недостаје потребна документација, ако је неблаговремена, и
уколико је по цени неповољнија од других понуда.
7. Понуђач може писменим путем тражити додатне информације и појашњења у вези
са припремањем понуде, што наручиоц мора да заприми најкасније пет дана пре
истека рока за достављање понуде, како би на исто могао одговорити свим
понуђачима у року који оставља довољно времена за достављање понуде. Тражење
додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
8. Понуђач мора да испуњава услове из члана 75. Закона о јавним набавкама.
9. Прихватљив рок испоруке за наручиоца је 24 сата од момента пријема поруџбине.
10. Прихватљив рок плаћања је 3 месеца.
11. Прихватљиви услови плаћања за наручиоца су да се не обрачунава камата.
12. Прихватљиво место испоруке је: Франко магацин Дома здравља Сента
13. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа цена.
14. Наручилац може од понуђача после подношења понуда тражити додатна
објашњења и вршити додатну контролу код понуђача, преко чланова Комисије за
јавне набавке.
15. Прихватљив рок важења понуде за наручиоца је 30 дана од датума отварања
понуде.
16. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе
које приозлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине.
17. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Понуђач чија је понуда прихваћена, биће позван ради закључења Уговора у року од 8
дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.
18. Уколико постоје поверљиви подаци у понуди, које наручилац треба да чува као
поверљиве, понуђач је дужан да то назначи на почетку сваког документа који садржи
поверљиве податке ознаком «Поверљиво».
19. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди.
20. Понуђачи могу да поднесу заједничку понуду и ако она буде оцењена као
најповољнија, понуђачи су дужни да поднесу правни акт којим се обавезују на
заједничко извршење набавке. Тим актом се прецизира одговорност понуђача за
извршење уговора. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана
75. Закона о јавним набавкама.
21. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке ако установи да ни
једна понуда не одговара захтевима из конкурсне документације, уколико у његовом
пословању наступе финансијске тешкоће због којих би извршење Уговора о јавној
набавци било доведено у питање, или ако услед статусних реорганизационих промена
код наручиоца дође до промена планираних потреба за робом која је предмет јавне
набавке, или из других објективних разлога, уз обавезно писано образложење у
складу са Законом о јавним набавкама.
22. Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у току целог поступка јавне
набавке у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту права
којим се оспорава врста поступка, садржина позива и конкурсне документације
сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана
пре истека рока за подношењење понуда. После доношења одлуке наручиоца, понуђач
захтев за заштиту права може поднети наручиоцу у року од пет дана од дана пријема
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одлуке наручиоца и примерак захтева за заштиту права истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права. Понуђач, подносилац захтева за заштиту
права је дужан да на рачун буџета Републике Србије бр: 840-742221843-57 уплати
таксу у износу од 40.000,00 динара односно 80.000,00 динара ако се захтев за заштиту
права подноси пре отварања понуда.

Председник Комисије за
јавне набавке мале вредности

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА
ЗА ИСПОРУКУ ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА - 33600000 Фармацеутски производи
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Датум:

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса седишта понуђача
Одговорно лице
Особа за контакт
Број телефона
Број факса
Број текућег рачуна
Матични број
Регистарски број
ПИБ
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Ред.
бр.

АТЦ

Назив

1
2
3
Партија 1: инфузиoни раствори
1 B05BA03 glukoza 5%
2 B05BA03 glukoza 10%
3 B05XA03 natrijum hlorid 0,9%
4 B05BB01 ringerov rastvor
5 B05BB01 hartman infuzija
6 B05BC01 manitol 10%
7 B05BC01 manitol 20%

Једин. Количин Уверење Дозвола за
мере
а
о
стављање у Произвођач
квалитету
промет
4

боца
боца
боца
боца
боца
боца
боца

5

6

7

8

Јединична
Укупна
цена
без
вредност
без
Рок
ПДВ
ПДВ
(5X10)
употребе
9
10
11

200
300
800
200
20
20
100

СВЕГА
УКУПНО без ПДВ
РОК ПЛАЋАЊА (максималан рок)

ДИНАРА

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
ЕВЕНТУАЛАН ПОПУСТ
за плаћање у року до 30 дана
МЕСТО ИСПОРУКЕ:
РОК ИСПОРУКЕ
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ
Заокружити а) или б) и у случају да је заокружено б) попунити са ким понуђач подноси понуду
а) Понуђач подноси понуду самостално
б) Понуђач подноси понуду заједнички са:

ПОНУЂАЧ

ПДВ
12

Свега за
исплату
(11+12)
13

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА
ЗА ИСПОРУКУ ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА - 33600000 Фармацеутски производи
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Датум:

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса седишта понуђача
Одговорно лице
Особа за контакт
Број телефона
Број факса
Број текућег рачуна
Матични број
Регистарски број
ПИБ
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Ред.
бр.

АТЦ

1

2

Назив

3

Једин. Количин Уверење Дозвола за
мере
а
о
стављање у Произвођач
квалитету
промет
4

5

6

7

8

Рок
употребе
9

Јединична
Укупна
цена без вредност без
ПДВ
ПДВ (5X10)
10

11

ПАРТИЈА 2: кортикостероиди и антиреуматици
1

H02AB02

deksametazon 4mg

амп

2.000

2

MO1AE03

ketoprofen 100mg/2ml

амп

2.500

СВЕГА
УКУПНО без ПДВ
РОК ПЛАЋАЊА (максималан рок)

ДИНАРА

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
ЕВЕНТУАЛАН ПОПУСТ
за плаћање у року до 30 дана
МЕСТО ИСПОРУКЕ:
РОК ИСПОРУКЕ
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ
Заокружити а) или б) и у случају да је заокружено б) попунити са ким понуђач подноси понуду
а) Понуђач подноси понуду самостално

б) Понуђач подноси понуду заједнички са:

ПОНУЂАЧ

ПДВ
12

Свега за
исплату
(11+12)
13

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА
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ЗА ИСПОРУКУ ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА - 33600000 Фармацеутски производи
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Датум:

Назив понуђача
Адреса седишта понуђача
Одговорно лице
Особа за контакт
Број телефона
Број факса
Број текућег рачуна
Матични број
Регистарски број
ПИБ

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Ред.
бр.

АТЦ

1

2

Назив

3

Једин. Количин Уверење Дозвола за
мере
а
о
стављање у Произвођач
квалитету
промет
4

5

6

7

8

Рок
употребе
9

Јединична
Укупна
цена без вредност без
ПДВ
ПДВ (5X10)
10

11

ПАРТИЈА 3: хиосцин бутилбромид
1

AO3BB01 hioscin-butilbromid 20мг
СВЕГА

амп

500

УКУПНО без ПДВ
РОК ПЛАЋАЊА (максималан рок)

ДИНАРА

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
ЕВЕНТУАЛАН ПОПУСТ
за плаћање у року до 30 дана
МЕСТО ИСПОРУКЕ:
РОК ИСПОРУКЕ
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ
Заокружити а) или б) и у случају да је заокружено б) попунити са ким понуђач подноси понуду
а) Понуђач подноси понуду самостално
б) Понуђач подноси понуду заједнички са:

ПОНУЂАЧ

ПДВ
12

Свега за
исплату
(11+12)
13

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА
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ЗА ИСПОРУКУ ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА - 33600000 Фармацеутски производи
Датум:
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса седишта понуђача
Одговорно лице
Особа за контакт
Број телефона
Број факса
Број текућег рачуна
Матични број
Регистарски број
ПИБ

Ред.
бр.

АТЦ

Назив

1

2

3

Једин. Количин Уверење Дозвола за
мере
а
о
стављање у Произвођач
квалитету
промет
4
5
6
7
8

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Јединична
Укупна
цена без вредност без
Рок
ПДВ
ПДВ (5X10)
употребе
9
10
11

ПАРТИЈА 4: витамини
1

A11HA02 аскорбинска киселина 500мг
СВЕГА

амп

800

УКУПНО без ПДВ
РОК ПЛАЋАЊА (максималан рок)
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
ЕВЕНТУАЛАН ПОПУСТ
за плаћање у року до 30 дана
МЕСТО ИСПОРУКЕ:
РОК ИСПОРУКЕ
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ

Заокружити а) или б) и у случају да је заокружено б) попунити са ким понуђач подноси понуду
а) Понуђач подноси понуду самостално
б) Понуђач подноси понуду заједнички са:

ДИНАРА

ПОНУЂАЧ

ПДВ
12

Свега за
исплату
(11+12)
13

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА
ЗА ИСПОРУКУ ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА - 33600000 Фармацеутски производи
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса седишта понуђача
Одговорно лице
Особа за контакт
Број телефона
Број факса
Број текућег рачуна
Матични број
Регистарски број
ПИБ
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Датум:

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Ред.
бр.

АТЦ

1

2

Назив

3

Једин. Количин Уверење Дозвола за
мере
а
о
стављање у Произвођач
квалитету
промет
4

5

6

7

8

Рок
употребе
9

Јединична
Укупна
цена без вредност без
ПДВ
ПДВ (5X10)
10

11

ПАРТИЈА 5: аминофилин
1

RO3DA05

аминофилин 250мг
СВЕГА

амп

1.300

УКУПНО без ПДВ
РОК ПЛАЋАЊА (максималан рок)
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
ЕВЕНТУАЛАН ПОПУСТ
за плаћање у року до 30 дана
МЕСТО ИСПОРУКЕ:
РОК ИСПОРУКЕ
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ
Заокружити а) или б) и у случају да је заокружено б) попунити са ким понуђач подноси понуду
а) Понуђач подноси понуду самостално
б) Понуђач подноси понуду заједнички са:

ДИНАРА

ПОНУЂАЧ

ПДВ

12

Свега за
исплату
(11+12)
13

ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА
СЕНТА
ул. Бошка Југовића 6.
Тел: 024/814-570
Факс: 024/812-756
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Услови које понуђач мора да испуни
(упутство)

УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
Заинтересовани понуђач треба да испуњава услове из члана 75. Закона о јавним
набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012), односно да:
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда;
4) је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије
или стране државе када има седиште на њеној територији;
5) има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Испуњеност наведених услова осим услова из тачке 5) понуђач доказује попуњавањем
Обрасца за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни, односно,
попуњавањем стране бр.12 . конкурсне документације и попуњавањем Обрасца Изјаве,
стране бр.13 конкурсне документације, односно, достављањем писане изјаве дате под
пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава услове утврђене
конкурсном документацијом за учешће у поступку јавне набавке. Понуђач мора да уз
Изјаву достави фотокопију дозволе надлежног органа за обављање делатности. Понуђач је
дужан да попуни Образац изјаве о независној понуди стр.14 конкурсне документације
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Сви
документи и обрасци који се достављају треба да буду на српском језику.
У случају да понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача дужан да
поднесе попуњену страну бр.12 конкурсне документације Образац за оцену испуњености
услова које понуђач мора да испуни од редног броја 1. до редног броја 4. У случају да понуду
подноси група понуђача, сви понуђачи достављају и попуњени Образац Изјаве, страна бр.13.
конкурсне документације, односно, писану изјаву дату под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу да испуњавају услове утврђене конкурсном документацијом за
учешће у поступку јавне набавке. Сви понуђачи морају да доставе фотокопију дозволе
надлежног органа за обављање делатности.

Председник Комисије за јавне набавке мале вредности

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
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Назив понуђача:
Адреса:
Датум:
Ред.
бр.

УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

2

Да је регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар
Да он и његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре

3

Да му није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда

4

Да је измирио доспеле порезе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије
или стране државе када има седиште на њеној
територији

1

ДА / НЕ

ОПИС НА КОЈИ НАЧИН ПОНУЂАЧ
ИСПУЊАВА УСЛОВЕ

(Уписати број и датум решења и назив органа
који је донео решење о упису у регистар)

(уписати са којим датумом је понуђач измирио
порезе и обавезе)

Напомена: Образац читко попунити у складу са упутством датим на страни 11. конкурсне документације:
Услови које понуђач мора да испуни.
У колони ДА/НЕ упистаи «ДА» или «НЕ»
М.П.
Потпис овлашћеног лица
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Изјава понуђача да испуњава услове
утврђене конкурсном документацијом
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:_________________________
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА:______________________
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:________________________
Матични број: _______________________________
ПИБ :_______________________________________
Шифра делатности:___________________________
Телефон и телефакс: __________________________
Датум:_____________________
Број деловодника:___________

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама
124/2012) овим дајемо следећу:

(Службени галсник РС бр.

И З Ј А В У
ПОНУЂАЧ______________________________________________________________
овим изјављује под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава
услове утврђене конкурсном документацијом у поступку јавне набавке мале вредности
Лекови са листе лекова за потребе Дома здравља Сента – шестомесечне потребе
број 2/2015 од 21.07.2015. године.

У________________________
Дана: ____________________

ПОНУЂАЧ
(М.П.)

__________________________
(потпис овлашћеног лица)

Конкурсна документација : страна 14. од 20
Изјава понуђача да је понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:_________________________
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА:______________________
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:________________________
Матични број: _______________________________
ПИБ :_______________________________________
Шифра делатности:___________________________
Телефон и телефакс: __________________________
Датум:_____________________
Број деловодника:___________

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама (Службени галсник РС бр. 124/2012)
овим дајемо следећу:
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ПОНУЂАЧ______________________________________________________________
овим изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима у поступку
јавне набавке мале вредности:
Лекови са листе лекова за потребе Дома здравља Сента
број 2/2015 од 21.07.2015. године.

У________________________
Дана: ____________________

ПОНУЂАЧ
(М.П.)

__________________________
(потпис овлашћеног лица)

НАРУЧИЛАЦ:

ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА
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24400 С Е Н Т А
ул. Бошка Југовића 6.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА-шестомесечне потребе-33600000 фармацеутски производи

Ред.
бр.

АТЦ

Назив лека

Јачина
лека

Једин.
мере

Количина

Партија 1: инфузиони раствори
1

B05BA03

glukoza 5%

500ml

боца

200

2

B05BA03

glukoza 10%

500ml

боца

300

3

B05XA03

natrijum hlorid 0,9%

500ml

боца

800

4

B05BB01

ringerov rastvor

500ml

боца

200

5

B05BB01

hartman infuzija

500ml

боца

20

6

B05BC01

manitol 10%

500ml

20

7

B05BC01

manitol 20%

250ml

боца
боца

Ред.
број

АТЦ

Назив лека

Јачина
лека

Једин.
мере

100

Количина

ПАРТИЈА 2: кортикостероиди и антиреуматици
1

H02AB02

deksametazon

4mg

амп

2.000

2

MO1AE03

ketoprofen

100mg

амп

2.500

СВЕГА

Ред.
број

АТЦ

Назив лека

ПАРТИЈА 3: хиосцин бутилбромид
1
AO3BB01 hioscin-butilbromid
СВЕГА

Ред.
број

АТЦ

Назив лека

ПАРТИЈА 4: витамини
1
A11HA02 аскорбинска киселина
СВЕГА

Ред.
број

АТЦ

Назив лека

Јачина
лека

20mg

Јачина
лека

500mg

Јачина
лека

Једин.
мере

амп

Једин.
мере

амп

Једин.
мере

Количина

500

Количина

800

Количина

Партија 5: аминофилин
1.

RO3DA05

аминофилин
СВЕГА

250mg

амп

1.300

ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА
ул. Бошка Југовића 6.
Тел: 024/814-570
Факс: 024/812-756
Број: 11-703/
Дана:
године
СЕНТА
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УГОВОР
О

КУПОПРОДАЈИ ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА
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У Г О В О Р
О КУПОПРОДАЈИ ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА
Закључен у Сенти дана

године између:
, кога заступа директор
, у даљем тексту ПРОДАВАЦ и

1.

2. ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА, Сента, ул. Бошка Југовића бр.6. кога заступа директор
др Шурјан Густав у даљем тексту КУПАЦ.
I

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Предмет овог Уговора је купопродаја роба за коју је ПРОДАВАЦ регистрован и коју
обавља као своју делатност и то: Лекови са листе лекова за потребе Дома здравља Сента
– шестомесечне потребе,
ЈКЛ

АТЦ

комерцијални назив

јачина

количина

произвођач

Саставни део овог Уговора је Понуда ПРОДАВЦА заведена под бројем
која је прихваћена од стране КУПЦА.
II

,

ЦЕНА
Члан 2.

Цена лекова је утврђена Понудом ПРОДАВЦА заведена под бројем
, за
количину по спецификацији КУПЦА и износи
динара без ПДВ односно
динара са ПДВ.
Јединична цена лекова може да се промени у случају да Републички Фонд за
здравствено осигурање мења цене лекова.
Плаћање уговорене цене вршиће се на начин предвиђен Понудом ПРОДАВЦА и
овим Уговором.
III МЕСТО, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 3.
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Лекови који су предмет овог Уговора испоручују се на паритету франко магацин
КУПЦА.
Лекови који су предмет овог Уговора испоручиваће се сукцесивно на основу
поруџбина, након потписивања овог уговора, у року од
дана од дана пријема сваке
поруџбине.
ПРОДАВАЦ се обавезује да КУПЦУ испоручује лекове, сукцесивно, према динамици
и у количинама на основу захтева КУПЦА.
Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе.
Члан 4.
Лекови који су предмет овог Уговора се транспортују и испоручују паковани у
амбалажи и на начин који је прописан за ту врсту лекова, који гарантују непроменљивост
својстава и квалитета лекова.
IV РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
КУПАЦ се обавезује да ће плаћање извршити за испоручену робу сукцесивно на
основу испостављених фактура ПРОДАВЦА за испоручене количине лекова, према
условима које је у својој понуди изнео ПРОДАВАЦ, а коју је КУПАЦ прихватио.
Плаћање се врши у року од
дана од пријема фактуре.
V КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ
Члан 6.
Квалитет лекова који су предмет овог Уговора мора одговарати:
- важећим домаћим или међународним стандардима прописаним за ту врсту лекова;
- уверењима о квалитету и атестима.
Члан 7.
КУПАЦ је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених лекова
који су
предмет овог Уговора у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или
после испоруке, са правом да узорке лекова из било које испоруке достави независној
специјализованој институцији за анализе.
У случају када независна специјализована институција за анализе утврди одступање
од уговореног квалитета лекова, трошкови анализе падају на терет ПРОДАВЦА.
Члан 8.
Квантитативни пријем лекова врши се приликом пријема у магацину КУПЦА, у
присуству представника ПРОДАВЦА.
Евентуална рекламација од стране КУПЦА на испоручене количине мора бити
сачињена у писменој форми и достављена ПРОДАВЦУ у року од 3 дана.
Члан 9.
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Уколико било која испорука не задовољава по квалитету и по договореној количини,
ПРОДАВАЦ је у обавези да је замени исправном у року од 5 (пет) дана.
ПРОДАВАЦ је сагласан да уколико не може да испоручи уговорену количину лекова
у захтеваном року, КУПАЦ има право да лекове набави од другог продавца који је у
могућности да испоручи лекове задовољавајућег квалитета и у захтеваним роковима.
Уколико КУПАЦ услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране
ПРОДАВЦА, претрпи штету, може захтевати накнаду штете.
Члан 10.
ПРОДАВАЦ је сагласан и прихвата одступања у погледу уговорене количине лекова
у односу на сукцесивно требоване количине од стране КУПЦА, у зависности од стварних
потреба КУПЦА, у висини од + - 20% (плус – минус двадесет посто) и нема право да захтева
накнаду штете од КУПЦА у случају да се укупне количине лекова крећу у уговореним
оквирима.
VI ИЗМЕЊЕНЕ ОКОЛНОСТИ
Члан 11.
Ако би због изванредних догађаја, који се нису могли предвидети у време закључења
овог Уговора, испуњење обавезе за једну уговорну страну постало претерано отежано или би
јој нанело претерано велики губитак, она може тражити да се уговор измени или чак и
раскине.
Уговорна страна не може тражити измену или раскид уговора због промењених
околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.
Као изванредни догађаји због којих се може тражити измена или раскид уговора
сматрају се нарочито: природни догађаји који утичу на немогућност извршења обавеза, као
што су поплава, земљотрес, пожар, експлозија; управне мере, као што су забрана или
ограничења промета робом, промена стандарда; економске појаве, као што је изузетно нагли
и велики пад или скок цена.
Кад једна уговорна страна тражи измену уговора због промењених околности, друга
уговорна страна може одустати од уговора.
Уговорна страна која је овлашћена да због промењених околности захтева измену или
раскид уговора, треба да свој захтев саопшти другој уговорној страни чим је дознала да су
такве околности наступиле; у противном одговара за штету коју је друга уговорна страна
претрпела због тога што јој захтев није био на време саопштен.
Наступање промењених околности ослобађа од одговорности уговорне стране за
закашњење извршења уговорних обавеза.
VII

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 12.
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Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају
споразумно, а у случају спора уговарају месну надлежност Привредног суда у Суботици.
VIII РАСКИД УГОВОРА
Члан 13.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране
може захтевати раскид Уговора под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности
благовремено извршила.
Раскид Уговора се захтева писменим саопштавањем другој уговорној страни, а
Уговор се сматра раскинутим након протека рока од 15 дана од дана писменог саопштавања
раскида.

IX СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА
Члан 14.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
На сва питања која нису уређена овим Уговором а односе се на извршење уговорених
обавеза примењивађе се одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи
који регулишу ову материју.
Члан 16.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три) примерка.
ЗА КУПЦА

______________________
др Шурјан Густав, директор
ДОМА ЗДРАВЉА СЕНТА

ЗА ПРОДАВЦА

_______________________
, директор

