
 МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ

испитивања воде и оцењивања усаглашености са законском регулативом

 

Закључен између:

1. Наручиоца ЈКП ”Водовод ” Бор са седиштем у Бору, улица Радомир Јовановић – Чоче 16, ПИБ: 
100567394 Матични број: 07183453 Број рачуна: 200-2960980101044-22 код Поштанске штедионице, 
кога заступа директор Горан Павић.спец. струк. инж. маш. (у даљем тексту: Наручилац) и 

2.  Извршиоца  ..........................................................  са  седиштем  у  ….................,
улица ................................................, ПИБ:....................... Матични број: ...........................,

Број рачуна: ............................................, Назив банке: ................................................,
кога заступа...............................................................… (у даљем тексту: Извршилац)
Основ уговора:
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

-  да  је  Наручилац  спровео  поступак  јавне  набавке  мале  вредности  бр.  ЈН:  7/21 ради   набавке
услуге испитивања воде и оцењивања усаглашености са законском регулативом  за  своје потребе,

-  да је Испоручилац добара доставио понуду бр._____од __________2021.  године,  која у потпуности
одговара условима из конкурсне документације, налази се у прилогу уговора  и саставни је део уговора. 

Члан 2.

Предмет  овог уговора је набавка услуге:  испитивање воде и оцењивање усаглашености са законском
регулативом за  потребе Наручиоца у периоду од годину дана,  у  свему према важећим стандардима,
условима  из  конкурсне  документације  бр.____  ,  Понуди  Извршиоца   бр.  ___  и  Спецификацији
Извршиоца.

Члан 3.

Укупна цена услуге испитивања из члана 2. овог Уговора износи ________________ динара без ПДВ-а. 
Цена  испитивања  обухвата  узорковање,  анализе  на  лицу  места,  транспорт  узорака, анализе  у
лабораторији, израду и достављање Извештаја о испитивању квалитета вода.  

Члан 4.

Наручилац се обавезује да извршене услуге   плати вирмански, уплатом на текући рачун   Извршиоца
бр.___________________ код _____________________   у року од   45 дана од дана службеног пријема
рачуна са одговарајућом документацијом, по извршеној услузи.



Члан 5.

Извршилац се обавезује да предметне услуге узорковања врши у једнаким временским размацима по
утврђеном   мониторингу за контролу воде за пиће наручиоца, а у хитним случајевима (без обзира на
доба дана и ноћи)   да   узорковање обави у року од ____________,   рачунајући од   времена када му   је
упућен захтев за излазак на место узорковања. 

Извршилац је дужан да уговорене услуге, које се односе на прегледе воде за пиће и отпадне воде, врши и
чешће, мимо утврђене динамике, а на захтев Наручиоца.

Извршилац се обавезује да резултате анализе узорковане воде достави у року који не може бити дужи од
 5 дана, рачунајући од дана узорковања.

Члан 6.

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим путем,
на основу сагласности воља обе уговорне стране, у складу и на начин који је   дефинисан конкурсном
документацијом и законским одредбама.

Члан 7.

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза
друге  уговорне  стране.  Отказни  рок  износи  30  дана  и  почиње  тећи  од  дана  достављања  писменог
обавештења о раскиду уговора.

Члан 8.

Евентуалне спорове из овог Уговора који се не могу решити споразумом уговорних страна, решаваће
Привредни суд у Зајечару.

 Члан 9.

На све што није утврђено овим Уговором примењиваће се одредбе позитивних прописа.

Члан 10.

Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, по 3 примерака за сваку уговорну страну.

за Извршиоца за Наручиоца
    директор,

__________________________ _________________________
Горан Павић.спец. струк. инж. маш.

НАПОМЕНА:  овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем и Наручилац ће ако изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Канцеларијиза јавне набавке доставити доказ негативне
 рефренце.


