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VIII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА
СЕ ПОПУНИ

ПОНУЂАЧА:__________________________________________________
у поступку јавне набавке мале вредности добара намештај за кориснике,
ЈН. број 1.1.12/2016.

Ред.
бр. ОПИС ДОБАРА

ЗБИР
ЈЕДИНИЧНИХ
ЦЕНА без ПДВ-а ПДВ

ЗБИР ЈЕДИНИЧНИХ
ЦЕНА са ПДВ-ом

1 2 3 4
1

П О Н У Ђ А Ч

Датум:__________2016.год. М.П. ________________

(потпис овлашћеног лица)
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 у колони 1. уписати назив набавке ( намештај за кориснике);
 У колико 2. уписати збир јединичних цена набавке без ПДВ-а;
 у колони 3. уписати колико износи ПДВ-, за тражени предмет набавке.
 У колони 4. уписати збир јединичних цена са ПДВ-ом.

Понуђач

Датум __________________ М. П.
______________________
Потпис овлашћеног лица

Напомена:Образац структуре цена понуђач мора да попуни,овери печатом и
потпише чиме пот врђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
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Члан 2.
Продавац се обавезује да прода а купац да купи добра и то, према спецификацији
Купца из тендерске документације и Понуди Продавца број:_______од _______
године.
Укупна уговорена цена за набавку добара из члана 1. овог уговора
износи________________динара, без ПДВ-а, и _________________ динара, са
ПДВ-ом.
У цену предметних добара су урачунати транспортни и сви други трошкови.

Понуда продавца број_________од ____________ године, је саставни део овог уговора.

Члан 3.
Купац је дужан да Продавцу изврши плаћање за испоручена добра и то 50 % аванса,
од вредности из понуде, а остатак по пријему фактуре у року до 45 дана на
текући рачун Продавца број:____________________.

Члан 4
Продавац се обавезује да ће испоруку добара која су предмет уговора извршити у
року од ____________дана од дана закључења уговора. Добра се испоручују Фцо
магацин Купца, на адресу Геронтолошки центар Шабац, Мишарских јунака бб,
Шабац-Јеленча, радним даном од 08-13,00 часова.

Члан 5 .
Испоручена добра у свему мојару одговарати карактеристикама добара чију је испоруку
Продавац нудио у поступку јавне набавке, а на основу техничких спецификација
одређених у конкурсној документацији и квалитетна у складу са важећим прописима,
декларацијом на производу на спрском језику, која садржи податке о произвођачу,
саставу, квалитету и друге податке у складу са законом.
Купац задржава право да у случају сумње у квалитет, добра одмах врати Продавцу, уз
обавезу Продавца да му достави исправна добра.

Члан 6.
Писани приговор на квалитет и количину Купац је дужан да истакне Продавцу у року од
24 сата од момента преузимања добара, а за скривене недостатке, у року од 3 дана од
дана сазнања. Наручлац је дужан да достави писану рекламацију – приговор а Понуђач
да изврши неопходну замену добара у најкраћем могућем року, а најкасније у року од
2 дана од пријема писане рекламације.
Уколико Понуђач не поступи на начин или у року из претходног става, као и у случају да
се Продавац не придржава било којег услова из понуде, Наручилац има право
једностраног раскида уговора и наплате уговорне казне у вредности од 10 % од укупне
уговорене вредности, наплатом менице за добро извршење посла коју Понуђач
доставља приликом потписивања овог уговора.

Члан 7.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Купца и Продавца.
Све измене и допуне овог Уговора врше се у писменој форми.

Члан 8.


