У складу са чл. 112. и 113. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.
124/12), а по спроведеном поступку јавне набавке бр.27
1. Учитељски факултет, Универзитет у Београду, ул. Краљице Наталије бр. 43,
матични број 06908985, ПИБ: 100035901, текући рачун: 840-19014440-44, кога
заступа декан проф. др Миле Савић (у даљем тексту: Наручилац) и
и
2. Планета Принт, д.о.о из Београда ул. Виноградски венац 9, матични број
17511530, ПИБ: 103064746, текући рачун:160-69780-62, који се води код банке
Интеса, коју заступа директор Луис Стефан Торес Муановић (у даљем тексту:
Добављач)
закључили су:
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ ШТАМПЕ
Члан 1.
Овим уговором Наручилац, по спроведеном поступку јавне набавке бр.27, на
основу захтева утврђених конкурсном документацијом и јавним позивом од
28.8.2013. године, додељује јавну набавку услуга по предмету: уступање
штампе књига из издавачког плана Факултета за 2013. годину и то:
Монографија Факултета (1993-2013 година); Лексикон образовних термина;
Тумачење књижевности за децу; Методика наставе српског језика и
књижевности, Број, мера и безмерје, четири броја часописа Иновације у
настави и зборник Ка квалитетном базичном образовању, стандарди и ефекти.
Члан 2.
Наручилац уступа, а Добављач прихвата да за рачун Наручиоца обави
штампу књига и часописа дефинисаних Понудом Добављача бр. 85/13 од
6.9.2013. године, који чини саставни део овог уговора.
Обавеза Наручиоца је да све наведене материјале за штампу књига и
часописа достави Добављачу у ПДФ формату.
Добављач је сагласан да рок отпочињања штампе одређује Наручилац.
Члан 3.
Утврђена цена штампе из Понуде наведене чланом 2. овог Уговора је
фиксна у року важности понуде и износи укупно, без урачунатог ПДВ-а:
1.645.840.00 динара, односно:
Монографија Факултета (1993-2013 година) - 495.500,00 динара
Лексикон образовних термина - 625.000,00 динара
Тумачење књижевности за децу - 80.850,00 динара
Методика наставе српског језика и књижевности - 139.000,00 динара
Број, мера и безмерје - 68.250,00 динара.
Часопис Иновације у настави-228.000,00 динара.
Ка квалитетном базичном образовању, стандарди и ефекти-9.240,00 динара.
Члан 4.
Добављач се обавезује да отпочне штампу сваке поједине књиге када то
одреди Наручилац и исте одштампа у року од најдуже 20 дана, од дана
писменог одобрења Наручиоца, у свему према условима из прихваћене Понуде
наведене у члану 2. овог уговора.

Добављач има право на продужење уговореног рока за штампу у случају
наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време
закључења уговора, насталих услед више силе, мера државних органа, настанка
у току извођења штампе околности које нису могле бити предвиђене, о чему је
дужан хитно, а најкасније у року од 24 часа од наступања неке од наведених
околности, обавестити писмено Наручиоца.
Члан 5.
Добављач се обавезује да штампу издања која су предмет Понуде изведе
према датој спецификацији и структури цене и у складу са важећим прописима,
стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за ову
врсту услуга, у свему према правилима струке.
Добављач је дужан да поступа по оправданим примедбама и захтевима
овлашћеног лица Наручиоца и да отклони недостатке у погледу којих су
стављене примедбе и то на сопствени трошак.
Као оправдане примедбе сматрају се примедбе учињене у циљу
испуњења уговорних обавеза.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да плаћање на рачун Добављача врши
сукцесивно, по испостављеном рачуну од стране Добављача, најкасније у року
од 10 дана од дана пријема рачуна за услугу штампе и испоруке сваке поједине
књиге из члана 1. овог Уговора.
Члан 7.
Уколико Добављач не испоручи Наручиоцу неку од наведених књига
дуже од 5 дана од предвиђеног рока из Понуде, дужан је да Наручиоцу
надокнади штету у износу 1% уговорене цене за наведену књигу.
Уколико Добављач не испоручи књигу ни у накнадном року од 5 дана, уговор се
раскида, а меница активира.
Члан 8.
За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 9.

Све евентуалне спорове настале у тумачењу и реализацији овог уговора
Добављач и Наручилац регулисаће споразумно, а у случају несагласности биће
надлежан Трговински суд у Београду.
Члан 10.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака
уговорна страна задржава по 3 (три).
За Добављача
________________________
Луис Стефан Торес Муановић, директор

За Учитељски факултет
_________________________
Проф. др Миле Савић, декан

ПОТВРДА О ПРЕДАЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Уговорне стране констатују да је Добављач приликом закључења овог Уговора,
доставио Наручиоцу менично писмо са овлашћењем за попуњавање у два
примерка, две оригиналне соло менице, валутиране на износ од најмање 5% од
укупне уговорне вредности без ПДВ-а, потписане и оверене од стране
овлашћеног лица Добављача, регистроване у јединственом регистру меница код
Народне банке Србије, на износ од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а
као гаранцију за добро извршење посла.
Уговорне стране констатују да је Добављач приликом закључења овог Уговора,
доставио Наручиоцу и фотокопију картона депонованих потписа овлашћених
лица Добављача.
Наручилац ће менице вратити Добављачу након последњих квалитетно и
благовремено извршених услуга штампе.
Потврда је сачињена у два примерка, за сваку страну по један.

За Добављача
________________________

За Учитељски факултет
_________________________

