УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ
Закључен између:
Наручиоца Основна школа „22. Октобар“
са седиштем у Бачком Моноштору,
улица И.Г. Ковачића бр.32,
ПИБ: 101842407
Матични број: 08062749
Број рачуна 840-598660-0642 Назив банке:Управа за трезор
Телефон: 025/807530 Телефакс: 025/807530
коју заступа Марија Мргић, директорица,
(у даљем тексту: купац)
и
ТР „WEST“
са седиштем у Бачком Моноштору, улица I И.Г.Ковачића бр. 23, ПИБ:100274088,
Матични број: 55000778
Број рачуна: 355-1001382-72, Назив банке: Војвођанска банка
Телефон:808185 Телефакс:
кога заступа:Нађ Аница
(у даљем тексту: продавац),
Основ уговора:
ЈН Број:02/2017
Број и датум одлуке о додели уговора: 31-5/2017 од 05.04.2017.
Понуда изабраног понуђача бр.бб од 24.03.2017.
Члан 1.
Предмет уговора је купопродаја намирница за припремање хране, за потребе Основна
школа „22. Октобар“ у Бачком Моноштору, на основу јавног огласа који је објављен на
Порталу јавних набавки дана 15.03.2017.
Члан 2.
Продавац се обавезује да прода, а Купац да купи намирнице за припремање хране
производе из спецификације, према понуди Продавца број бб од 24.03.2017.године.
Предметна Понуда је саставни део овог уговора.
Члан 3.
Продавац је сагласан да гарантује цену производа и остале услове утврђене у понуди
број број бб од 24.03.2017.године за период важења овог уговора.
Цене током трајања уговора могу се кориговати споразумно по протеку рока важења
понуде искључиво због објективних разлога, и то:
- уколико цена робе зависи од кретања цене на домаћем тржишту, могуће је извршити
промену цена на више или на ниже и то до износа раста или пада цена на мало у
Републици Србији, према званично објављеним подацима Републичког завода за
статистику.
- уколико на цену утичу и други фактори (девизни курс, робна берза, промена цена
регулисаних одлуком државних органа и сл...) могуће је извршити промену цена на
основу аргументованих доказа о потреби промене цена, на основу података објављених
од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС – објављених на

порталу Система тржишних информација пољопривреде Србије, као и на основу
званично објављених података у штампи изложених од стране овлашћених лица.
Захтев за промену цена могу поднети и наручилац и понуђач. Захтев за промену цена
садржи назив, односно списак добара за које се тражи промена цена, са понуђеном
ценом и новом ценом, датум примене нове цене, кратко образложење разлога повећања
односно смањења цена и одговарајуће доказе.
Захтев за промену цена подноси се најмање 7 дана пре намераване промене цена,
највише два пута годишње.
У случају да понуђач неоправдано захтева промену цене и не докаже постојање
објективних разолога за промену цене, (као што је то горе наведено) наручилац може
раскинути уговор о јавној набавци.
У случају да цена из става 2.овог члана буде већа од упоредиве тржишне цене, Купац
задржава право да раскине Уговор.
Новоутврђена цена се примењује на испоруке од дана потписивања Анекса уговора.
Члан 4.
Испорука оквирне количине производа из члана 2., која ће бити испоручена Купцу,
извршиће се од дана закључења уговора до спровођења нове јавне набавке за наредну
годину (2018).
Члан 5.
Продавац ће производе из члана 2.овог Уговора испоручивати сукцесивно, према
потребама Купца, а према претходно добијеној наруџбини путем телефона или писмено
путем телефакса.
Члан 6.
Плаћање ће се вршити по приливу наменских средстава из буџета Републике Србије, на
основу испостављене фактуре, на жиро-рачун Продавца број 355-1001382-72, који се
води код Војвођанска банка
Члан 7.
Производи се испоручују франко магацин Основне школе „22. Октобар“ Бачки
Моноштор, Ул. И. Г. Ковачића бр. 32, а трошкови транспорта падају на терет Продавца.
Члан 8.
Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања производа до ускладиштења
у магацин Купца, падају на терет Продавца.
Члан 9.
Производ мора бити упакован од стране Продавца у амбалажи и на начин који је
прописан за наведену врсту и која мора производ обезбедити од делимичног и потпуног
оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.
Члан 10.
Цене појединачних производа из члана 2.овог Уговора мора да обухвата сва паковања и
помоћна и заштитна средства да се спрече оштећења или губитак производа.
Продавац се обавезује да ће у случају да испоручи производе оштећене или изгубљене
током транспорта, или евентуално погрешно упаковане, односно испоручене у
количини мањој од уговорене, накнадно испоручити исправну робу у року од 5 (пет)
сати, о свом трошку.

Члан 11.
Производ из члана 2.овог Уговора мора бити сасвим нов из текуће производње, са
важећим роком употребе и одговарајућим атестом.
Члан 12.
Купац задржава право да изврши додатну контролу квалитета односно исправности
намирница и прехрамбених производа у овлашћеној институцији која се налази у
седишту Купца.
У случају неисправности Купац ће производе вратити, што може бити један од разлога
за раскид Уговора од стране Купца.
Члан 13.
Продавац је у обавези да производе из члана 2.овог Уговора испоручује најмање једном
дневно, односно према потребама Купца, а према претходно добијеној наруџбини путем
телефона или писмено путем телефакса.
Члан 14.
Уколико се не испоштују сви рокови дати у понуди Продавца, Купац има право да
раскине уговор после другог записнички константованог непоштовања рокова датих у
понуди Продавца.
Члан 15.
Све приговоре на квалитет и количину, Купац је дужан да истакне Продавцу приликом
преузимања производа, а за скривене недостатке у року од 5 (пет) дана од дана пријема
производа.
Члан 16.
Продавац и Купац су сагласни да уколико Продавац испоручи 10% мању количину од
наручене робе 3 (три) пута у току трајања уговора, Купац има право да упути писмену
опомену поводом појединачних испорука Продавцу, и да након треће опомене раскине
уговор.
Члан 17.
У случају да продавац са којим је закључен уговор не испуњава преузете обавезе из
уговора, (а нарочито услове везане за рок важења понуде – цена, рок испоруке добара и
квалитет испоручених добара) купац има право да реализује средство финансијског
обезбеђења достављено од стране понуђача.
Члан 18.
Овај Уговор закључује се до спровођења наредне јавне набавке за намирнице
2018.године.
Члан 19.
На сва остала питања примењује се Закон о облигационим односима.
Члан 20.
У случају спора надлежан је суд у Сомбору.
Члан 21.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
За Продавца
(овлашћено лице)

За Купца
директор школе

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ-МЕСО И
МЕСНИ ПРОИЗВОДА
Закључен између:
Наручиоца Основна школа „22. Октобар“
са седиштем у Бачком Моноштору,
улица И.Г. Ковачића бр.32,
ПИБ: 101842407
Матични број: 08062749
Број рачуна 840-598660-0642 Назив банке:Управа за трезор
Телефон: 025/807530 Телефакс: 025/807530
коју заступа Марија Мргић, директорица,
(у даљем тексту: купац)
и
Месар и кобасичар Марија Туркаљ-предузетник
са седиштем у Бачком Моноштору, улица Загребачка 59, ПИБ:100606247 Матични
број: 50379531
Број рачуна: 355-1029061-67 Назив банке: Војвођанска банка
Телефон: 807512 Телефакс:8075124
кога заступа:Марија Туркаљ
(у даљем тексту: продавац),
Основ уговора:
ЈН Број:02/2017
Број и датум одлуке о додели уговора: 31-5/2017 од 05.04.2017.
Понуда изабраног понуђача бр. 02/2017 од 24.03.2017.
Члан 1.
Предмет уговора је купопродаја намирница за припремање хране –меса и месних
производа, за потребе Основна школа „22. Октобар“ у Бачком Моноштору, на основу
јавног огласа који је објављен на Порталу јавних набавки дана 15.03.2017.
Члан 2.
Продавац се обавезује да прода, а Купац да купи намирнице за припремање хране- месо
и месни производе из спецификације, према понуди Продавца број 02/2017. од
24.03.2017.године. Предметна Понуда је саставни део овог уговора.
Члан 3.
Продавац је сагласан да гарантује цену производа и остале услове утврђене у понуди
број број 02/2017 од 24.03.2017.године за период важења овог уговора.
Цене током трајања уговора могу се кориговати споразумно по протеку рока важења
понуде искључиво због објективних разлога, и то:
- уколико цена робе зависи од кретања цене на домаћем тржишту, могуће је извршити
промену цена на више или на ниже и то до износа раста или пада цена на мало у
Републици Србији, према званично објављеним подацима Републичког завода за
статистику.
- уколико на цену утичу и други фактори (девизни курс, робна берза, промена цена
регулисаних одлуком државних органа и сл...) могуће је извршити промену цена на
основу аргументованих доказа о потреби промене цена, на основу података објављених
од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС – објављених на

порталу Система тржишних информација пољопривреде Србије, као и на основу
званично објављених података у штампи изложених од стране овлашћених лица.
Захтев за промену цена могу поднети и наручилац и понуђач. Захтев за промену цена
садржи назив, односно списак добара за које се тражи промена цена, са понуђеном
ценом и новом ценом, датум примене нове цене, кратко образложење разлога повећања
односно смањења цена и одговарајуће доказе.
Захтев за промену цена подноси се најмање 7 дана пре намераване промене цена,
највише два пута годишње.
У случају да понуђач неоправдано захтева промену цене и не докаже постојање
објективних разолога за промену цене, (као што је то горе наведено) наручилац може
раскинути уговор о јавној набавци.
У случају да цена из става 2.овог члана буде већа од упоредиве тржишне цене, Купац
задржава право да раскине Уговор.
Новоутврђена цена се примењује на испоруке од дана потписивања Анекса уговора.
Члан 4.
Испорука оквирне количине производа из члана 2., која ће бити испоручена Купцу,
извршиће се од дана закључења уговора до спровођења нове јавне набавке за наредну
годину (2018).
Члан 5.
Продавац ће производе из члана 2.овог Уговора испоручивати сукцесивно, према
потребама Купца, а према претходно добијеној наруџбини путем телефона или писмено
путем телефакса.
Члан 6.
Плаћање ће се вршити по приливу наменских средстава из буџета Републике Србије, на
основу испостављене фактуре, на жиро-рачун Продавца број 355-1029061-67 код
Војвођанска банка.
Члан 7.
Производи се испоручују франко магацин Основне школе „22. Октобар“ Бачки
Моноштор, Ул. И. Г. Ковачића бр. 32, а трошкови транспорта падају на терет Продавца.
Члан 8.
Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања производа до ускладиштења
у магацин Купца, падају на терет Продавца.
Члан 9.
Производ мора бити упакован од стране Продавца у амбалажи и на начин који је
прописан за наведену врсту и која мора производ обезбедити од делимичног и потпуног
оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.
Члан 10.
Цене појединачних производа из члана 2.овог Уговора мора да обухвата сва паковања и
помоћна и заштитна средства да се спрече оштећења или губитак производа.
Продавац се обавезује да ће у случају да испоручи производе оштећене или изгубљене
током транспорта, или евентуално погрешно упаковане, односно испоручене у
количини мањој од уговорене, накнадно испоручити исправну робу у року од 5 (пет)
сати, о свом трошку.

Члан 11.
Производ из члана 2.овог Уговора мора бити сасвим нов из текуће производње, са
важећим роком употребе и одговарајућим атестом.
Члан 12.
Купац задржава право да изврши додатну контролу квалитета односно исправности
намирница и прехрамбених производа у овлашћеној институцији која се налази у
седишту Купца.
У случају неисправности Купац ће производе вратити, што може бити један од разлога
за раскид Уговора од стране Купца.
Члан 13.
Продавац је у обавези да производе из члана 2.овог Уговора испоручује најмање једном
дневно, односно према потребама Купца, а према претходно добијеној наруџбини путем
телефона или писмено путем телефакса.
Члан 14.
Уколико се не испоштују сви рокови дати у понуди Продавца, Купац има право да
раскине уговор после другог записнички константованог непоштовања рокова датих у
понуди Продавца.
Члан 15.
Све приговоре на квалитет и количину, Купац је дужан да истакне Продавцу приликом
преузимања производа, а за скривене недостатке у року од 5 (пет) дана од дана пријема
производа.
Члан 16.
Продавац и Купац су сагласни да уколико Продавац испоручи 10% мању количину од
наручене робе 3 (три) пута у току трајања уговора, Купац има право да упути писмену
опомену поводом појединачних испорука Продавцу, и да након треће опомене раскине
уговор.
Члан 17.
У случају да продавац са којим је закључен уговор не испуњава преузете обавезе из
уговора, (а нарочито услове везане за рок важења понуде – цена, рок испоруке добара и
квалитет испоручених добара) купац има право да реализује средство финансијског
обезбеђења достављено од стране понуђача.
Члан 18.
Овај Уговор закључује се до спровођења наредне јавне набавке за намирнице
2018.године.
Члан 19.
На сва остала питања примењује се Закон о облигационим односима.
Члан 20.
У случају спора надлежан је суд у Сомбору.
Члан 21.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
За Продавца
(овлашћено лице)

За Купца
директор школе

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ
Закључен између:
Наручиоца Основна школа „22. Октобар“
са седиштем у Бачком Моноштору,
улица И.Г. Ковачића бр.32,
ПИБ: 101842407
Матични број: 08062749
Број рачуна 840-598660-0642 Назив банке:Управа за трезор
Телефон: 025/807530 Телефакс: 025/807530
коју заступа Марија Мргић, директорица,
(у даљем тексту: купац)
и
СТР „ИВИЦА“
са седиштем у Бачком Моноштору, улица I И.Г.Ковачића бр.21109, ПИБ:10017117
Матични број: 50368602
Број рачуна: 310-215561-35Назив банке: NLB банка
Телефон: 063211816 Телефакс:
кога заступа:Иван Ковач
(у даљем тексту: продавац),
Основ уговора:
ЈН Број:02/2017
Број и датум одлуке о додели уговора: 31-5/2017 од 05.04.2017.
Понуда изабраног понуђача бр. 02/2017 од 27.03.2017.
Члан 1.
Предмет уговора је купопродаја намирница за припремање хране-млеко и млечни
производи, за потребе Основна школа „22. Октобар“ у Бачком Моноштору, на основу
јавног огласа који је објављен на Порталу јавних набавки дана 21.03.2016.
Члан 2.
Продавац се обавезује да прода, а Купац да купи намирнице за припремање хране-млеко
и млечне производе из спецификације, према понуди Продавца број 01/16 од
29.03.2016.године. Предметна Понуда је саставни део овог уговора.
Члан 3.
Продавац је сагласан да гарантује цену производа и остале услове утврђене у понуди
број бро ј 01/16 од 29.03.2016.године за период важења овог уговора.
Цене током трајања уговора могу се кориговати споразумно по протеку рока важења
понуде искључиво због објективних разлога, и то:
- уколико цена робе зависи од кретања цене на домаћем тржишту, могуће је извршити
промену цена на више или на ниже и то до износа раста или пада цена на мало у
Републици Србији, према званично објављеним подацима Републичког завода за
статистику.
- уколико на цену утичу и други фактори (девизни курс, робна берза, промена цена
регулисаних одлуком државних органа и сл...) могуће је извршити промену цена на
основу аргументованих доказа о потреби промене цена, на основу података објављених
од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС – објављених на
порталу Система тржишних информација пољопривреде Србије, као и на основу
званично објављених података у штампи изложених од стране овлашћених лица.

Захтев за промену цена могу поднети и наручилац и понуђач. Захтев за промену цена
садржи назив, односно списак добара за које се тражи промена цена, са понуђеном
ценом и новом ценом, датум примене нове цене, кратко образложење разлога повећања
односно смањења цена и одговарајуће доказе.
Захтев за промену цена подноси се најмање 7 дана пре намераване промене цена,
највише два пута годишње.
У случају да понуђач неоправдано захтева промену цене и не докаже постојање
објективних разолога за промену цене, (као што је то горе наведено) наручилац може
раскинути уговор о јавној набавци.
У случају да цена из става 2.овог члана буде већа од упоредиве тржишне цене, Купац
задржава право да раскине Уговор.
Новоутврђена цена се примењује на испоруке од дана потписивања Анекса уговора.
Члан 4.
Испорука оквирне количине производа из члана 2., која ће бити испоручена Купцу,
извршиће се од дана закључења уговора до спровођења нове јавне набавке за наредну
годину (2017).
Члан 5.
Продавац ће производе из члана 2.овог Уговора испоручивати сукцесивно, према
потребама Купца, а према претходно добијеној наруџбини путем телефона или писмено
путем телефакса.
Члан 6.
Плаћање ће се вршити по приливу наменских средстава из буџета Републике Србије, на
основу испостављене фактуре, на жиро-рачун Продавца број 105-85002-36 код АИК
банке.
Члан 7.
Производи се испоручују франко магацин Основне школе „22. Октобар“ Бачки
Моноштор, Ул. И. Г. Ковачића бр. 32, а трошкови транспорта падају на терет Продавца.
Члан 8.
Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања производа до ускладиштења
у магацин Купца, падају на терет Продавца.
Члан 9.
Производ мора бити упакован од стране Продавца у амбалажи и на начин који је
прописан за наведену врсту и која мора производ обезбедити од делимичног и потпуног
оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.
Члан 10.
Цене појединачних производа из члана 2.овог Уговора мора да обухвата сва паковања и
помоћна и заштитна средства да се спрече оштећења или губитак производа.
Продавац се обавезује да ће у случају да испоручи производе оштећене или изгубљене
током транспорта, или евентуално погрешно упаковане, односно испоручене у
количини мањој од уговорене, накнадно испоручити исправну робу у року од 5 (пет)
сати, о свом трошку.

Члан 11.

Производ из члана 2.овог Уговора мора бити сасвим нов из текуће производње, са
важећим роком употребе и одговарајућим атестом.
Члан 12.
Купац задржава право да изврши додатну контролу квалитета односно исправности
намирница и прехрамбених производа у овлашћеној институцији која се налази у
седишту Купца.
У случају неисправности Купац ће производе вратити, што може бити један од разлога
за раскид Уговора од стране Купца.
Члан 13.
Продавац је у обавези да производе из члана 2.овог Уговора испоручује најмање једном
дневно, односно према потребама Купца, а према претходно добијеној наруџбини путем
телефона или писмено путем телефакса.
Члан 14.
Уколико се не испоштују сви рокови дати у понуди Продавца, Купац има право да
раскине уговор после другог записнички константованог непоштовања рокова датих у
понуди Продавца.
Члан 15.
Све приговоре на квалитет и количину, Купац је дужан да истакне Продавцу приликом
преузимања производа, а за скривене недостатке у року од 5 (пет) дана од дана пријема
производа.
Члан 16.
Продавац и Купац су сагласни да уколико Продавац испоручи 10% мању количину од
наручене робе 3 (три) пута у току трајања уговора, Купац има право да упути писмену
опомену поводом појединачних испорука Продавцу, и да након треће опомене раскине
уговор.
Члан 17.
У случају да продавац са којим је закључен уговор не испуњава преузете обавезе из
уговора, (а нарочито услове везане за рок важења понуде – цена, рок испоруке добара и
квалитет испоручених добара) купац има право да реализује средство финансијског
обезбеђења достављено од стране понуђача.
Члан 18.
Овај Уговор закључује се до спровођења наредне јавне набавке за намирнице
2017.године.
Члан 19.
На сва остала питања примењује се Закон о облигационим односима.
Члан 20.
У случају спора надлежан је суд у Сомбору.
Члан 21.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
За Продавца
(овлашћено лице)

За Купца
директор школе

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ
Закључен између:
Наручиоца Основна школа „22. Октобар“
са седиштем у Бачком Моноштору,
улица И.Г. Ковачића бр.32,
ПИБ: 101842407
Матични број: 08062749
Број рачуна 840-598660-0642 Назив банке:Управа за трезор
Телефон: 025/807530 Телефакс: 025/807530
коју заступа Марија Мргић, директорица,
(у даљем тексту: купац)
И
ПЗТР „Ненад“
са седиштем у Сомбору, улица Томе Роксандића бр.82., ПИБ:106460077 Матични
број: 61376020
Број рачуна: 330-13000932-23 Назив банке:“ Credit Agricole“
Телефон: 065-2534569 Телефакс:
кога заступа: Ненад Дудуковић
(у даљем тексту: продавац),
Основ уговора:
ЈН Број:02/2017
Број и датум одлуке о додели уговора: 31-5/2017. од 05.04.2017.
Понуда изабраног понуђача бр. 02/2017. од 27.03.2017.
Члан 1.
Предмет уговора је купопродаја намирница за припремање хране –меса и месних
производа, за потребе Основна школа „22. Октобар“ у Бачком Моноштору, на основу
јавног огласа који је објављен на Порталу јавних набавки дана 15.03.2017.
Члан 2.
Продавац се обавезује да прода, а Купац да купи намирнице за припремање хране- месо
и месни производе из спецификације, према понуди Продавца број 02/2017. од
27.03.2017.године. Предметна Понуда је саставни део овог уговора.
Члан 3.
Продавац је сагласан да гарантује цену производа и остале услове утврђене у понуди
број број 02/2017 од 27.03.2017.године за период важења овог уговора.
Цене током трајања уговора могу се кориговати споразумно по протеку рока важења
понуде искључиво због објективних разлога, и то:
- уколико цена робе зависи од кретања цене на домаћем тржишту, могуће је извршити
промену цена на више или на ниже и то до износа раста или пада цена на мало у
Републици Србији, према званично објављеним подацима Републичког завода за
статистику.
- уколико на цену утичу и други фактори (девизни курс, робна берза, промена цена
регулисаних одлуком државних органа и сл...) могуће је извршити промену цена на
основу аргументованих доказа о потреби промене цена, на основу података објављених
од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС – објављених на

порталу Система тржишних информација пољопривреде Србије, као и на основу
званично објављених података у штампи изложених од стране овлашћених лица.
Захтев за промену цена могу поднети и наручилац и понуђач. Захтев за промену цена
садржи назив, односно списак добара за које се тражи промена цена, са понуђеном
ценом и новом ценом, датум примене нове цене, кратко образложење разлога повећања
односно смањења цена и одговарајуће доказе.
Захтев за промену цена подноси се најмање 7 дана пре намераване промене цена,
највише два пута годишње.
У случају да понуђач неоправдано захтева промену цене и не докаже постојање
објективних разолога за промену цене, (као што је то горе наведено) наручилац може
раскинути уговор о јавној набавци.
У случају да цена из става 2.овог члана буде већа од упоредиве тржишне цене, Купац
задржава право да раскине Уговор.
Новоутврђена цена се примењује на испоруке од дана потписивања Анекса уговора.
Члан 4.
Испорука оквирне количине производа из члана 2., која ће бити испоручена Купцу,
извршиће се од дана закључења уговора до спровођења нове јавне набавке за наредну
годину (2018).
Члан 5.
Продавац ће производе из члана 2.овог Уговора испоручивати сукцесивно, према
потребама Купца, а према претходно добијеној наруџбини путем телефона или писмено
путем телефакса.
Члан 6.
Плаћање ће се вршити по приливу наменских средстава из буџета Републике Србије, на
основу испостављене фактуре, на жиро-рачун Продавца број 330-13000932-23 код
„Credit Agricole“ банке.
Члан 7.
Производи се испоручују франко магацин Основне школе „22. Октобар“ Бачки
Моноштор, Ул. И. Г. Ковачића бр. 32, а трошкови транспорта падају на терет Продавца.
Члан 8.
Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања производа до ускладиштења
у магацин Купца, падају на терет Продавца.
Члан 9.
Производ мора бити упакован од стране Продавца у амбалажи и на начин који је
прописан за наведену врсту и која мора производ обезбедити од делимичног и потпуног
оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.
Члан 10.
Цене појединачних производа из члана 2.овог Уговора мора да обухвата сва паковања и
помоћна и заштитна средства да се спрече оштећења или губитак производа.
Продавац се обавезује да ће у случају да испоручи производе оштећене или изгубљене
током транспорта, или евентуално погрешно упаковане, односно испоручене у
количини мањој од уговорене, накнадно испоручити исправну робу у року од 5 (пет)
сати, о свом трошку.

Члан 11.
Производ из члана 2.овог Уговора мора бити сасвим нов из текуће производње, са
важећим роком употребе и одговарајућим атестом.
Члан 12.
Купац задржава право да изврши додатну контролу квалитета односно исправности
намирница и прехрамбених производа у овлашћеној институцији која се налази у
седишту Купца.
У случају неисправности Купац ће производе вратити, што може бити један од разлога
за раскид Уговора од стране Купца.
Члан 13.
Продавац је у обавези да производе из члана 2.овог Уговора испоручује најмање једном
дневно, односно према потребама Купца, а према претходно добијеној наруџбини путем
телефона или писмено путем телефакса.
Члан 14.
Уколико се не испоштују сви рокови дати у понуди Продавца, Купац има право да
раскине уговор после другог записнички константованог непоштовања рокова датих у
понуди Продавца.
Члан 15.
Све приговоре на квалитет и количину, Купац је дужан да истакне Продавцу приликом
преузимања производа, а за скривене недостатке у року од 5 (пет) дана од дана пријема
производа.
Члан 16.
Продавац и Купац су сагласни да уколико Продавац испоручи 10% мању количину од
наручене робе 3 (три) пута у току трајања уговора, Купац има право да упути писмену
опомену поводом појединачних испорука Продавцу, и да након треће опомене раскине
уговор.
Члан 17.
У случају да продавац са којим је закључен уговор не испуњава преузете обавезе из
уговора, (а нарочито услове везане за рок важења понуде – цена, рок испоруке добара и
квалитет испоручених добара) купац има право да реализује средство финансијског
обезбеђења достављено од стране понуђача.
Члан 18.
Овај Уговор закључује се до спровођења наредне јавне набавке за намирнице
2018.године.
Члан 19.
На сва остала питања примењује се Закон о облигационим односима.
Члан 20.
У случају спора надлежан је суд у Сомбору.
Члан 21.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
За Продавца
(овлашћено лице)

За Купца
директор школе

