7 МОДЕЛ УГОВОРА O КУПОПРОДАЈИ ГОРИВА

Закључен између:

ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ
Улица Слобода бб, Крагујевац,
кога заступа директор др Александар Кличковић,
(у даљем тексту: Купац)
с једне стране

и
_____________________________
Ул._____________________________
кога заступа _________________________, директор
у даљем тексту: Продавац)
с друге стране

_____________________
______________________
(остали из групе понуђача)
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ПРЕДМЕТ
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја горива (Евро премијум БМБ 95, Евродизел и
Течни нафтни гас) (у даљем тексту: добра), према понуди Продавца заведеној под
бројем / од /2017 (попуњава Купац) и техничкој спецификацији из конкурсне
документације, који чине саставни део овог уговора.
Саставни део овог уговора су и Општи услови за издавање и коришћење
компанијских картица, који се примењују у делу у којем нису у супротности са
одредбама овог уговора и понудом из става 1. овог члана уговора.
(Продавац
наступа
са
подизвођачем _______________________,
ул._______________________ из _____________, који ће делимично извршити
предметну набавку, у делу: ______________________________________________).

ЦЕНА
Члан 2.
Укупна вредност добара из члана 1. овог уговора са свим трошковима без
обрачунатог пореза на додату вредност износи __________________динара.
Укупна вредност добара из члана 1. овог уговора са свим трошковима и
обрачунатим порезом на додату вредност износи ________________________динара.
Купац се обавезује да ће за испоручена добра Продавцу плаћати по ценама које су
утврђене у ценовнику Продавца кога су донели његови надлежни органи, а који је
важио на дан преузимања горива на бензинској станици.
Продавац се обавезује да ће Купцу достављати све измене званичног ценовника,
одмах по његовом доношењу.
Продавац се обавезује да ће Купцу током периода важења уговора одобравати све
попусте на цене и количине које одобрава и другим клијентима, о чему писаним путем
обавештава Купца.
УСЛОВИ И РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ КОМПАНИЈСКИХ КАРТИЦА
Члан 3.
Купац се обавезује да, за потребе издавања компанијских картица, Продавцу
достави спецификацију својих моторних возила са регистарским бројевима и другим
потребним подацима, као и све измене ове спецификације.
Продавац се обавезује да ће Купцу без накнаде издати и предати картице из става 1.
овог члана уговора приликом склапања уговора.
Током трајања уговора, Продавац се обавезује да ће Купцу без накнаде издати и
предати нове картице, у случају измене спецификације моторних возила, у року до три
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дана од дана пријема измене спецификације.
Купац се обавезује да картице из става 1. овог члана уговора чува са дужном
пажњом да не би дошло до злоупотребе или губитка.
ИСПОРУКА
Члан 4.
Продавац се обавезује да Купцу, за потребе његових возила, испоручује добра на
својим пумпним станицама, на територији Републике Србије сукцесивно у току
периода важења овог уговора, у складу са захтевима и потребама Купца.
Списак пумпних станица Продавца је саставни део овог уговора.
Продавац се обавезује да Купцу испоручује добра која испуњавају стандарде
квалитета који су одређени прописом којим се у Републици Србији уређују технички и
други захтеви за течна горива нафтног порекла.
Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених добара, у ком
случају је дужан да поднесе Продавцу приговор без одлагања, односно у погледу
количине одмах приликом испоруке добара, а у случају приговора на квалитет без
одлагања.
У случају приговора на количину испоручених добара, Купац одмах обавештава
Продавца, који је дужан да упути стручно лице које ће на лицу места утврдити
чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник.
У случају приговора на квалитет испоручених добара, Купац одмах обавештава
Продавца, који упућује стручно лице ради узорковања испоручених добара која се
предају на анализу независној акредитованој лабораторији, коју одређује Купац.
Трошкове анализе, уколико се покаже оправданим сноси Продавац, а уколико се
покаже да добра имају квалитет у складу са техничком спецификацијом, трошкове
анализе сноси Купац.

ПЛАЋАЊЕ
Члан 5.
Фактурисање се врши једном месечно. Продавац се обавезује да Купцу за
испоручена добра доставља рачун и извештај до 10. - ог дана у текућем месецу за
испоручена добра у претходном месецу.
Извештај о испорученим добрима садржи трошкове учињене од стране Купца и њихову
спецификацију и обухвата:
- место/број пумпе, датум и време пуњења горива;
- врсту и количину испорученог горива;
- јединичну цену испорученог горива из ценовника Продавца који је важио на дан
те испоруке;
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- регистарски број возила;
- читање стања километар сата у возилу.
Купац се обавезује да ће Продавцу плаћање за испоручена добра вршити у року од
________ дана од дана издавања рачуна.
Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су Финансијским планом Купца
за 2017. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2017. години, вршиће се до
висине средстава одобрених за ту намену у Финансијском плану за 2017. годину.
За део реализације Уговора који се односи на 2018. годину, реализација Уговора ће
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Финансијским планом Купца за 2018.
годину.
У супротном, овај Уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности
преузимања и плаћања обавеза од стране Купца.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА
Члан 6.
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорне стране и закључује се на период од годину дана.
Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава
на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да
једнострано раскине уговор због неиспуњења на начин одређен законом којим се
уређују облигациони односи.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који
регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором
решавају споразумно.
За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни
суд у Крагујевцу.
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Члан 9.
Овај уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по два (2) примерка.

За Продавца

За Купца

_________________________

_______________________

__
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