Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Агенција за заштиту животне средине
Број:
Датум:
Београд
УГОВОР
Закључен у ________, дана ________године, између:
1. Министарства за заштиту животне средине-Агенција за заштиту животне средине,
Београд, Руже Јовановића 27а, коју заступа директор Момчило Живковић (у даљем тексту
Наручилац) и
2. ____________________________________________________________ из______________,
улица_________________________, број__, кога заступа______________________
( у даљем тексту Понуђач)
Члан 1.
Предмет овог Уговора је :
- испорука, монтажа и пуштање у рад анализатора за допуну постојећих аутоматских
мерних станица
Члан 2.
Овим Уговором понуђач се обавезује да ће уговорене обавезе из члана1. овог Уговора
извршити о свом трошку и на одредишту које одреди Наручилац, у року од ______дана, од
дана закључења Уговора, по систему «кључ у руке»
За сваки дан неоправданог закашњења у извршавању уговорених обавеза, испоручилац
плаћа наручиоцу пенале од 0,5% на укупно уговорену цену.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да ће за уговорене обавезе из члана 1. овог Уговора уплатити
Понуђачу укупан износ од _______ динара.
Уплата уговореног износа извршиће се у року од 7 (седам) дана од дана потписивања
Уговора.

Пре уплате уговореног износа Понуђач је у обавези да Наручиоцу достави безусловну
банкарску гаранцију у висини уговореног износа, наплативу на први позив Наручиоца са
роком трајања до завршетка уговореног посла.
Члан 4.
Понуђач гарантује да ће роба-опрема из члана 1. овог Уговора бити нова,
неупотребљавана, из текуће производње, направљена од квалитетног материјала и без
икаквих грешака у изради и конструкцији, биће испитивана од контроле квалитета
произвођача, која ће издати одговарајући сертификат.
Понуђач даје гаранцију за исправно функционисање целокупно испоручене опреме у
трајању од _______ месеци од датума квантитативног пријема робе на одредишту које одреди
Наручилац и обухвата бесплатно сервисирање опреме у гарантном року.
Све недостатке, који се покажу у оквиру гарантног рока на опреми, монтажи или
повезаности система у целину, Понуђач отклања о свом трошку под условом да се
инструментима рукује према упуствима Понуђача.
Члан 5.
Понуђач се обавезује да ће обезбедити сервисиранје опреме као овлашћени сервисер (за
све делове система), потрошни материјал и оригиналне резервне делове најмање 10 година
од дана инсталације опреме.
Члан 6.
Наручилац ће Понуђача без одлагања одмах писмено обавестити о свакој
рекламацији која настане у току гарантног и вангарантног периода.
Понуђач ће одмах, на први позив Наручиоца најкасније у року од 48 часова започети
дефектажу рекламације у функционисању система и да у оптимално најкраћем року изврши
замену опреме у целини или у делу (зависно од врсте недостатка). Уколико је ради замене
опреме потребно извршити увоз у земљу-оптимално најкраћи рок отклањања недостатака
подразумева и неопходан период њеног увоза.
Члан 7.
Квалитет испоручене робе, конфигурација и перформансе морају у свему да одговарају
техничким стандардима, каталозима и проспектима, који се уз робу достављају Наручиоцу
као у техничкој спецификацији Наручиоца.
Понуђач се обавезује да ће Наручиоцу доставити све прописане документе везане за увоз
и атесте, сертификате као и каталоге, проспекте и рачуноводствена документа за опрему.
Члан 8.
Понуђач се обавезује да ће обезбедити обуку кадрова Наручиоца за рад на опреми која
обухвата
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Члан 9.

Наручилац се обавезује да прими купљену опрему, записнички констатује евентуалне
недостатке и о томе одмах писмено обавести Понуђача.
Наручилац се обавезује да одреди тачно место за постављање опреме која је предмет
овог Уговора и обезбеди све техничке услове за инсталацију опреме и пријемни тест.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ:
Члан 10.
Уговорене стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису дефинисани овим
Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 11.
Уговорене стране ће настојати да све евентуалне спорове реше мирним путем. У
супротном, надлежан је Трговински суд у Београду.
Члан 12.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих се по 3 (три) примерка
налазе код уговорних страна.

За ПОНУЂАЧА

За НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
Момчило Живковић

______________________

__________________________

