УГОВОР
о купопродаји добара

закључен између:
Наручиоца:
Република Србија – Министарство одбране – Управа за односе са јавношћу Војна штампарија "Београд", са седиштем у Београду, Ул.Ресавска 40б, коју заступа
директор потпуковник Миланко Ковачевић, у даљем тексту: КУПАЦ
и
Предузећа:
"ГРАФИКУМ" са седиштем у Београдu, Ул.Јове Илића бр.17/9, које заступа директор
Драган Пајић , у даљем тексту: ПРОДАВАЦ.
Подаци о купцу

Подаци о продавцу

ПИБ: 102116082

ПИБ: 103965261

Матични број: 07093608

Матични број: 20058102

Број рачуна: 840-19540845-28

Број рачуна: 285-2011000000063-18

позив на бр.122742312962
Телефакс: 3651947

Телефакс: 3979774

Основ уговора:
Редни број јавне набавке

11-1/13

Број и датум одлуке о избору најповољније понуде

449-9 од 12.03.2013.године

Ч л а н 1.
Продавац се обавезује да купцу испоручи следећа добра:
Р.
бр.

1
2

НАЗИВ

Плоча за офсет-штампу формата Б2 (605х730х0,30)
позитвна термална за CTP технологију Kodak Electra XD
Плоча за офсет-штампу формата Б2 (605х745х0,30)
позитвна термална за CTP технологију Kodak Electra XD
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Јед.
мере

Количина

ком

2000

ком

200

Ч л а н 2.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена без пореза на додату вредност за добра из
чл.1 овог уговора износи 891.908,00 динара, а са обрачунатим ПДВ-ом износи
1.070.289,60 динара, сагласно понуди продавца заведеној код купца под инт. бр. 449-6
од 12.03.2013. године. Наведена цена је фиксна.
Ч л а н 3.
Продавац се обавезује да добра из чл.1 овог Уговора испоручи на адресу купца, а
најкасније у року од 15 дана од закључења уговора.
Продавац је дужан да предметна добра испоручи у оригиналној произвођачкој
амбалажи, која их у потпуности штити од оштећења. Амбалажа је обавезно са
оригиналном декларацијом и неповратна је. Трошкови транспорта и амбалаже
урачунати су у цену из чл.2. овог Уговора.
Ч л а н 4.
У случају доцње у испоруци добара, која се не може правдати вишом силом или до
које је дошло без сагласности купца, продавац се обавезује да плати купцу уговорну
казну у износу од 0,5 ‰ (промила) дневно, рачунато на вредност добара испоручених
са закашњењем, с тим да износ уговорне казне не може да буде већи од 5% (посто)
вредности неиспоручених добара.
Ч л а н 5.
Продавац је обавезан да испоручи добра у количини и по квалитету сагласно
условима у понуди коју је доставио купцу.
Продавац и купац заједнички констатују количину и квалитет приликом испоруке и
пријема добара, што се констатује записнички, потписано и оверено од обе уговорне
стране.
Рекламацију са записником о пријему добара купац доставља продавцу одмах по
утврђивању недостатака, а најкасније у року од 5 дана од дана пријема добара.
Продавац се обавезује да отклони недостатке по рекламацији у року од 5 дана од дана
пријема рекламације.
Ч л а н 6.
Продавац и купац се обавезују да ће уговорене обавезе извршавати у духу законских
прописа, поступајући у складу са заједничким договором.
Ч л а н 7.
Продавац ће купцу одмах по пријему записника - доставнице о испоруци добара
испоставити фактуру-рачун, на основу које Купац врши плаћање у року не краћем од
30 дана од дана пријема фактуре-рачуна.
За неблаговремено плаћање испоручених добара купац је дужан да плати продавцу
законску затезну камату на вредност неизмирених обавеза.
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Ч л а н 8.
Све што није регулисано овим уговором решаваће се сагласно одредбама Закона о
облигационим односима.
Ч л а н 9.
Сва спорна питања која произилазе из извршења уговора између извршиоца покушаће
се решити споразумно.
Уколико продавац и купац спорна питања не реше споразумно, настали спор
решаваће стварно надлежан месни суд у Београду.
Ч л а н 10.
Уговорне стране приступиће потписивању уговора након добијања правног мишљења
за закључење од стране Министарства одбране – Дирекције за имовинско-правне
послове (МО-ДИП) и протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Уговор ступа на снагу и примењује се од дана потписивања и овере уговора од стране
обе уговорне стране.
Ч л а н 11.
Овај уговор сачињен је у 3 (три) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна
задржава по 1 (један) примерак, а један се доставља МО-ДИП.
Купац задржава право да уговор умножи и изворно достави, у потребном броју,
својим крајњим корисницима.
ПРОДАВАЦ

КУПАЦ

........................................

........................................

за "ГРАФИКУМ"доо

за Војну штампарију ''Београд''

директор

директор

Драган Пајић

потпуковник
Миланко Ковачевић
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