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НАРУЏБЕНИЦА

ПОНУЂАЧИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПЕЧАТИРАЈУ
ТРАЖЕНЕ ДОКАЗЕ И ДОКУМЕНТЕ

Редни број  2.1.17/2022

Напомена: У складу са чланом 25.  став 3.  4.  и  5.  Закона о привредним
друштвима  (Службени  гласник  Републике  Србије,  број  36/2011,  99/2011,
83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) није обавезна употреба печата.
Назив   добара:  Униформе  за  добровољно  ватрогасно  друштво,  чији  је
наручилац Градска управа Пирот, редни број  2.1.17/2022.
Начин  плаћања: Авансно  плаћање  није  дозвољено.  Плаћање  ће  бити
извршено по испостављању фактуре након израде и испоруке униформи за
добровољно ватрогасно друштво а након одобрења од стране Добровољног
ватрогасног друштва Пирот.
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда на основу
критеријума цене.
Резервни критеријум: 
Уколико два или више понуђача понуде идентичну цену, предност ће имати
онај понуђач који је понудио краћи рок реализације.
Уколико два или више понуђача понуде идентичну цену и рок реализације,
предност ће имати онај понуђач који је понудио дужи рок плаћања.

Рок за подношење понуда је 31.03.2022. године године до 12:00 часова.
Понуда  се  сматра  благовременом  ако  је  примљена  на  мејл
rajko.karlicic@pirot.rs у  року  и  то  најкасније  до  12:00 часова  дана
31.03.2022. године.
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Наруџбеницу  одштампати.  Попунити и потписати  Спецификацију  понуде,
Опште податке о понуђачу,  податке о подизвођачу и податке о учеснику у
заједничкој  понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као
заједничка  понуда),  Образац  –  Опис  предмета  набавке и  попуњен  и
потписан Модел уговора.
Попуњену Наруџбеницу скенирати и послати путем мејла.
Понуде  се  достављају  на  обрасцу  Наруџбенице  на  мејл
rajko.karlicic@pirot.rs. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Униформе за добровољно ватрогасно друштво, чији је наручилац Градска
управа Пирот, редни број:  2.1.17/2022.
              
 1.Потребно је за 10 (десет) комплета мушких униформи – радне одеће и 
обуће за припаднике Добровољног ватрогасног друштва Пирот планирати, и
то:
- Качкет                                              ком 10
- Панталоне                                       ком 10
- Јакна                                                ком 10
- Поло мајица дугих рукава              ком 10
- Поло мајица кратких рукава          ком 10
- Борбене патике (пар)                     ком 10
- Каиш                                                ком 10

 2. Потребна су 3 (три) комплета мушких заштитних униформи за гашење 
пожара на отвореном за припаднике Добровољног ватрогасног друштва 
Пирот, и то:
- Ватрогасна јакна                          ком 3
- Ватрогасне панталоне                 ком 3
- Рукавице (пар)                              ком 3

НАПОМЕНА: Радна и заштитна одећа и обућа за ватрогасце -спасиоце је 
униформа коју користе сва ДВД  која раде у оквиру Ватрогасног савеза 
Србије. ДВД Пирот већ има 10(десет) комплета радне одеће и обуће тако да 
набављена опрема мора да буде иста као и она коју сада користе. У прилогу 
достављамо техничке карактеристике које мора да испуњава радна  и 
заштитна одећа и обућа.

ВЕЛИЧИНЕ РАДНЕ И ЗАШТИТНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ДВЈ

Назив артикла Вел Вел Вел Вел Укупно

50 52 54 56

Радна одећа 1 5 1 3 10
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Назив артикла Вел Вел Вел Вел Вел Вел Укупно

41 42 43 44 45 46

Борбене патике 1 1 1 5 1 1 10

Назив артикла Вел Вел Укупно

52 54

Заштитна одећа 1 2 3

                   Заштитне рукавице величине L или 10                 3 пара

НАПОМЕНА: Радна и заштитна одећа и обућа за ватрогасце -спасиоце је
униформа  коју  користе  сва  ДВД  која  раде  у  оквиру  Ватрогасног  савеза
Србије. ДВД Пирот већ има 10(десет) комплета радне одеће и обуће тако да
набављена  опрема  мора  да  буде  иста  као  и  она  коју  сада  користе.  У
прилогу достављамо техничке карактеристике које мора да испуњава радна
и заштитна одећа и обућа.

ЗАШТИТНЕ ВАТРОГАСНЕ РУКАВИЦЕ

Заштитна  ватрогасна  рукавица  мора  обезбедити  адекватну  заштиту  руку
ватрогасца  спасиоца  при  акцијама  гашења  пожара,  техничким  и  другим
врстама интервенција. Она мора пружити заштиту од топлотног зрачења,
продора  воде  и  влаге  у  унутрашњост  рукавице,  са  антистаичким  и
антибактеријским  спојствима  (поред  ових  мора  поседовати
терморегулаторна  својства).  Рукавице  морају  да  штите  руке  од  удара,
посекотина и дејства хемикалија, са појачањима на длановима, надланице и
зглобовима шаке и морају имати ергономска спојства.

Заштитне рукавице морају бити израђене према норми SRPS EN 659:2010.

Карактеристике заштитне ватрогасне рукавице:
- Боја: тамно плава или црна. 
- Повећан ниво заштите,  односно ојачана цела површина подланице

(длан и прсти) и врхови прстију. 
- Постава: клима паропропустљива мембрана са поставом од Nomex-а

и/или Кевлара. 
- Учвршћивање рукавице у зглобу шаке и на средини подлактице.
- Модел: продужена рукавица са пет прстију, укупне дужине 35-40 см и

рефлектујућом траком  са  лица  и  алкама са  карабином за  качење
рукавица за опасач.
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-  Одржавање: лако периво водом на температурама <40°С

На  декларацији  достављеног  узорка  рукавица  морају  стојати  ознаке  за:
намену,  ватроотпорност,  водоотпорност,  ветроотпорност,  паропропустну
мембрану, антистатична и антибактеријска својства, кевлар, нескупљивост
материјала,  отпорност  на  агресивне  материје,  ергономска  својства,
двоструко везивање, појачане заштите на зглобовима и могућност прања на
одређеној температури.
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TEHNIČKE KARAKTERISTIKE OSNOVNE TKANINE ZA PANTALONE I KAČKET

Рб. Елементи тканине Стандард Јединица мере Тражене вредности

1.

Сировински 
састав предива

ISO 1833-1
ISO 1833-1/Cor 1

ISO 1833-11
%

Памук 67 ±3

Полиестер 33 ±3

2. Површинска маса ISO 3801 g/m² 185 ( ±5% )

3. Преплетај рип стоп

4.

Финоћа предива SRPS ISO 7211-5 tex

По основи 15,4 х 2 (± 6%)

По потци 15,4 х 2 (± 6%)

5.

Густина жица ISO 7211-2 ж/cm

Основа 35 ± 2

Потка 20 ± 2

6.

Прекидне силе SRPS EN ISO 13934-
1

daN

У правцу основе min 85

У правцу потке min 45

7.

Силе цепања SORS 8183 daN

У правцу основе min 4

У правцу потке min 2,5

8.
Скупљање при 
прању на 60°С

ISO 5077,
SRPS EN ISO 3759 , 
SRPS EN ISO 6330 %

У правцу основе max 2,5

У правцу потке max 2,5
Постојаност обојења на:

Светлост SRPS EN ISO 105-B02 oцена min 5
Прање на 60°С ISO 105-C08 оцена min 4
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9.

Зној - алкални SRPS EN ISO 105-E04 оцена min 4
Зној - кисели SRPS EN ISO 105-E04 оцена min 4
Отирање суво SRPS EN ISO 105-X12 оцена min 4
Отирање мокро SRPS EN ISO 105-X12 оцена min 3-4
Хемијско чишћење ISO 105-D01 оцена min 4
Воду SRPS EN ISO 105-E01 оцена min 4

10.
Реакција воденог 
екстракта

SRPS EN ISO 3071 рН
5-7,5

11.

Отпорност према 
квашењу (спреј тест)
-
водоодбојност

ISO 4920 оцена

нетретирана тканина min 4 (90)
после 5 прања на 60°С min 3 (80)
после 5 хемијских
чишћења min 3 (80)

12.

Отпорност 
према дејству 
уља -
уљоодбојност

SRPS F .A1.019 оцена

нетретирана тканина min 90 задовољавајући
после 5 прања на 60°С min 80 задовољавајући
после 5 хемијских
чишћења min 80 задовољавајући

13.

Боја тканине - ТЕГЕТ - Координате боје према CIE Lab методи
SRPS EN ISO 105 -J03 и стандардни извор светлости D65/10

L* a* b* C ho

19,24 -0,06 -4,64 4,64 269,29

Дозвољена толеранција ΔEcmc ≤ 2

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PLETENINE ZA POLO MAJICE (DUG I KRATAK RUKAV)

Рб. Елементи плетенине
Јединица

мере
Тражене 

вредности

1.

Сировински састав ISO 1833-1
ISO 1833-1/Cor 1

%
Памук 100

2. Површинска маса ISO 3801 g/m² 215 (± 5%)
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3. Врста плетенине Пике

4.
Финоћа пређе из
плетенине

SRPS ISO 7211-5 tex 25 x 1 (± 5%)

5.

Скупљање при
машинском прању 
на 40ºC

ISO 5077, 
SRPS EN ISO 3759 ,
SRPS EN ISO 6330

По дужини % max ±3
По ширини % max ±3

6.

Постојаност обојења на:
Светлост SRPS EN ISO 105-B02 oцена min4
Прање на 40°С ISO 105-C08 оцена min 4
Зној - алкални SRPS EN ISO 105-E04 оцена min 4
Зној - кисели SRPS EN ISO 105-E04 оцена min 3-4
Отирање суво SRPS EN ISO 105-X12 оцена min 4
Отирање мокро SRPS EN ISO 105-X12 оцена min 3-4
Хемијско чишћење ISO 105-D01 оцена min 4

7.

Промена нијансе боје
плетенине после 5 
машинских прања на
40ºC

ISO 105-C08 оцена min 4

8.
Реакција воденог
екстракта SRPS EN ISO 3071 рН 5-7,5

9.

Боја плетенине - ТЕГЕТ - Координате боје према CIE Lab методи
SRPS EN ISO 105- J03 и стандардни извор светлости D65/10

L* a* b* C ho
14,19 0,65 -4,31 4,36 278,57

Дозвољена толеранција ΔEcmc ≤ 2

TEKNIČKE KARAKTERISTIKE OSNOVNE TKANINE ZA JAKNU
94% полиестер (±3) - 6% (±3) еластан

са ламинираном мембраном
Сировински састав: (ISO 1833-1:2006

ISO 1833-1:2006 Cor1:2009
ISO 1833-20:2009)

Тежина: 160 gr/m² ±5% (SRPS EN 12127)
Паропропустљивост, m2

≤ 8 ISO 11092
PAaW-1:
Скупљање након прања и
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основа 3% / потка 3% (EN 25077:2003)
сушења (метода E):
Абразија: >15000 циклуса – Martindale ISO EN 12947-2
Отпорност на продор

≥10.000mm  SRPS EN ISO 20811
воде:

Отпорност према
квашењу (спреј тест) – ISO 4920 оцена
водоодбојност
нетретирана тканина min 4 (90)
после 5 прања на 60°C min 3 (80)
после 5 хемијских чишћења min 3 (80)

Трајност боје на:
Промена боје,

Метода - стандард
оцена

Дневно светло
min 4-5 EN ISO 105-B02

(Xenotest)
Воду min 4/4/4 EN ISO 105-E01
Зној min 4/4/4 EN ISO 105-E04
Хемијско чишћење –

min 4/4/4 EN ISO 105-D01
суво
Прање – тест min 4/4/4 EN 20105-C04
Трење суво min 4/4 EN ISO 105-X12

Трење мокро
min 3-4 / 3-

4 EN ISO 105-X12
Боја тканине - ТЕГЕТ - Координате боје према CIE Lab методи

SRPS EN ISO 105 -J03 и стандардни извор светлости D65/10

13.

Боја тканине - ТЕГЕТ - Координате боје према 
SRPS

L*
19,24

Дозвољена толеранција ΔEcmc ≤ 2

L* a* b* C ho
19,24-0,06 -4,64 4,64 269,29

Дозвољена толеранција ΔEcmc ≤ 2,0
TEHNIKE KARAKTERISTIKE POSTAVE JAKNE I ŠETPANOG ULOŠKA

Сировински састав: 100% полиамид SRPS EN ISO 1833-1, SRPS EN  ISO 1833-
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1/Cor 1
Површинска маса: 90 gr/m² (±5%) SRPS F.S2.016.
Линеарна густина пређе: основа: 115 dtex  (±5%) потка: 115 dtex (±5%)

SRPS ISO 7211-5
Густина: основа: 44 жица/cm ±2 потка: 32 жица/cm ±2

SRPS ISO 7211-2
Преплетај: Keper 2:2

Боја тканине – TEGET – Координате боје према CIE Lab методи
SRPS EN ISO 105 – J03 и стандардни извор светлости D65/10
L* a* b* C ho

19,24 -0,06 -4,64 4,64 269,29
Дозвољена толеранција ΔEcmc ≤ 2,0

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA ZA KAIŠ

Elementi ispitivanja Metode ispitivanja

Jedinica
mere

Deklarisane vrednosti

Sintetička gurtna

1. Tip materijala Sintetička traka

2. Boja CRNA

3. Masa po jednici površine ISO 3801:1977 g/m

2
min 500

4. Sirovinski sastav

ISO 1833-1:2006

%

100% Poliester ili

ISO 1833-1:2006 / poliamid

Cor1:2009 100%

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE BORBENIH PATIKA
OSNOVNI  MATERIJALI  ZA  IZRADU 

a. Koža gornjišta: Hidrofobirana goveđa koža punog lica
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Fizikalno – tehnički zahtevi kože za lice:

br. ZAHTEVANI PARAMETRI Dozvoljene veličine – vrednosti

1.1. Vrsta kože Hidrofobirani goveđi boks

1.2. Boja crna

1.3. Debljina (mm) 1,8-2,0

1.4. Prekidna čvrstoća (N) min po EN ISO 20347, 5.4.3. ≥ 160

1.5.
Propustljivost vodene pare (mg/cm2h) po EN ISO

14268 ≥ 5.0

1.6. Propustljivost vode (min) pri dinamičkom testu sa ≥ 120
penetrometrom po EN ISO 5403-1/EN ISO 20347 6.3.

1. Koža na dodatnim elementima na licu ( u predelu kragne) i na jeziku: Hidrofobirana goveđa koža 
punog zrna
Fizikalno- hemijski zahjevi kože na dodatnim elementima i jeziku:
br. ZAHTEVANI PARAMETRI Dozvoljene veličine – vrednosti

2.1. Vrsta kože Hidrofobirani goveđi boks

2.2. Boja crna

2.3. Debljina (mm) 1.1 – 1.3

2.4. Prekidna čvrstoća (N) min po EN ISO 20347, 6.3 ≥ 40

2.5.
Propustljivost vodene pare (mg/cm2h) po EN ISO

14268 ≥ 5.0

2.6. Propustljivost vode (min) pri dinamičkom testu sa ≥ 120
penetrometrom po EN ISO 5403-1/EN ISO 20347 6.3.

3. POSTAVA:     Postava mora biti minimum četvoroslojna sa vodonepropustljivom i 
parapropustljivom membranom, sledećeg sirovinskog sastava:
4.  POSTAVA KRAGNE I JEZIKA:    sintetska prozračna mreža crne boje
5.     ULOŽNA TABANICA:  Poluuretan presvučen tekstilom . Anatomska, periva i vadiva.

6.  PERTLE: poliesterske , okrugle , crne boje , dužine 120 do 140 cm.
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7. ĐON:   mora biti izrađen u kombinaciji poliuretan/ guma sa ugrađenim amortizerom udara – 
schokabsorberom u petnom delu. Na đonu moraju biti jasno napisane oznake antistatičnosti, 
uljnootpornosti I protukliznosti. Đon se na gornji deo izrađuje metodom direktnog brizganja

Br. ZAHTEVANI PARAMETRI Dozvoljene veličine – vrednosti

7.1. Vrsta đona kombinacija PUR – guma

7.2. Dubina šare na đonu (mm) ≥ 4.0

7.3. Prekidna čvrstoća (N) kN/m ≥ 11

7.4. Otpornost na habanje mm3 ≤ 100

Cipele moraju zadovoljiti sve kvalitetne parameter koji osiguravaju njihov vek trajanja od 
minimalno 24  meseca upotrebe.

Редни 
број

Опис
Јединица

мере
Количина

Цена по
јединици
мере без

ПДВ-а

Укупно без
ПДВ-а 

А Б В Г Д Ђ=(ДxГ)

____________________________________________________________________________
Наруџбеница, 
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1
Качкет

комад 10

2
Панталоне

комад 10

3
Јакна

комад 10

4
Поло мајица 
дугих рукава     

комад 10

5
Поло мајица 
кратких рукава  

комад 10

6
Борбене патике
(пар)                  

комад 10

7
Каиш   

комад 10

8
Ватрогасна 
јакна                  

комад 3

9
Ватрогасне 
панталоне         

комад 3

10
Рукавице (пар) 

комад 3

Укупно без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Укупно са ПДВ-ом

Место:_____________                                                ____________________
            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                 ____________________   
потпис

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

____________________________________________________________________________
Наруџбеница, 
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Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број 
(ПИБ):
Број личне карте 
(уколико је понуђач физичко лице):
Име особе за контакт:

Електронска адрса понуђача (Е-
маил):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање 
уговора:

 ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин  подношења понуде  и  уписати  податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке
о  свим  учесницима  заједничке  понуде,  уколико  понуду  подноси  група
понуђач

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

____________________________________________________________________________
Наруџбеница, 

набавка добара: Униформе за добровољно ватрогасно друштво, чији је наручилац Градска
управа Пирот, редни број:  2.1.17/2022

 13/19



Адреса:

Матични број:

Број личне карте (уколико је 
подизвођач физичко лице)

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности
набавке  који  ће  извршити
подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Број личне карте (уколико је 
подизвођач физичко лице)

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Проценат  укупне  вредности
набавке  који  ће  извршити
подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од месtа предвиђених у
tабели, поtребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака,
да се попуни и досtави за сваког подизвођача.
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив  учесника  у  заједничкој
понуди:

____________________________________________________________________________
Наруџбеница, 
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Адреса:

Матични број:
Број личне карте (уколико је 
учесник у заједничкој понуди 
физичко лице)

Порески идентификациони 
број:

Име особе за контакт:

2) Назив  учесника  у  заједничкој
понуди:

Адреса:

Матични број:
Број личне карте (уколико је 
учесник у заједничкој понуди 
физичко лице)
Порески идентификациони 
број:

Име особе за контакт:

Напомена: 
Табелу  „Подаци  о  учеснику  у  заједничкој  понуди“  попуњавају  само  они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника
у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се
наведени  образац  копира  у  довољном  броју  примерака,  да  се  попуни  и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка добара - Униформе за добровољно
ватрогасно друштво, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број:
2.1.17/2022.

____________________________________________________________________________
Наруџбеница, 

набавка добара: Униформе за добровољно ватрогасно друштво, чији је наручилац Градска
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Укупна цена без ПДВ-а: 

Износ ПДВ-а:

Укупна цена са ПДВ-ом:

Начин и услови плаћања:

Авансно  плаћање  није  дозвољено.
Плаћање  ће  бити  извршено у  року  од
______ дана по  испостављању  фактуре
након  израде  и  испоруке  униформи  за
добровољно ватрогасно друштво а након
одобрења  од  стране  Добровољног
ватрогасног друштва Пирот.

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (не дужи од 90 
календарских дана од дана 
закључења Уговора ):

_______ календарских дана од дана 
закључења Уговора.

Место испоруке:
Добровољно ватрогасно друштво Пирот, 
ул.Краљевића Марка 33, 18 300  Пирот.

Начин давања понуде:
(заокружити)

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Место:_____________                                                ____________________
            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                 ____________________   
потпис

Модел
Уговора о купопродаји униформи за добровољно ватрогасно друштво

 Уговорне стране:

____________________________________________________________________________
Наруџбеница, 

набавка добара: Униформе за добровољно ватрогасно друштво, чији је наручилац Градска
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 1. Градска  управа Пирот,  Српских  Владара  82,  Пирот,  ПИБ:
100386203, матични број: 07131674, коју заступа  начелник Градске управе
Града Пирота, Саша Јовановић, (у даљем тексту: Наручилац) и

2.________________________________________,ул.____________________
бр.  _____,место  _____________,  ПИБ _________________,  матични  број
_______________, кога заступа _________________, 
(заокружити и попунити)
b. који наступа самостално, 
б.   уз ангажовање подизвођача 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 (навести назив подизвођача, уколико је планирано ангажовање), 
в.   са учесницима у заједничкој понуди: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
  (навести све остале учеснике у заједничкој понуди); 
с друге стране, (у даљем тексту Продавац).

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА: набавка  добара  - Униформе  за  добровољно
ватрогасно  друштво,  чији  је  наручилац  Градска  управа  Пирот,  по
спроведеном  поступку  набавке  добара  наруџбеницом,  редни  број:
2.1.17/2022.
По предмету Уговора, уговорне стране су своје међусобне односе уредиле
на следећи начин:

Члан 1

Продавац продаје, а Наручилац купује униформе за добровољно ватрогасно
друштво, по Спецификацији која је саставни део и прилог овог уговора.

Члан 2

Продавац  се обавезује да добра из члана 1. овог Уговора испоручи Купцу
према  понуди у  року  од  ____  календарских  дана  од  дана  закључења
Уговора.

Продавац ће испоруку вршити својим превозом ФЦО  Пирот,  Добровољно
ватрогасно друштво Пирот, ул.Краљевића Марка 33, 18 300  Пирот.
Квалитативни  и  квантитативни  пријем  робе  вршиће  се  приликом
преузимања  робе  од  стране  представника  Продавца  и  представника
Наручиоца  којом  приликом  се  потписује  Записник  о  примопредаји  или
Отпремница.

____________________________________________________________________________
Наруџбеница, 
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Уколико се утврде недостаци, Наручилац је дужан  да о томе  у законском
року обавести Продавца који се обавезује да усвоји рекламацију и изврши
исправку.
У случају да квалитет замењеног добра и даље не задовољава, Наручилац
може једнострано раскинути овај Уговор.

Члан 3

Наручилац  се  обавезује  да  испоручена добра плати  по  цени  од
_____________ динара без ПДВ-а , износ ПДВ –а је _____________ динара
што  укупно  износи  ______________ динара  са  ПДВ-ом,  на  рачун
___________________________  код  ______________ банке,  према понуди
Продавца  од  ___.___.2022.године  која  је  саставни  део  и  прилог  овог
Уговора.
Авансно плаћање није дозвољено. Плаћање ће бити извршено у року  од
______ дана по испостављању фактуре након израде и испоруке униформи
за  добровољно  ватрогасно  друштво  а  након  одобрења  од  стране
Добровољног ватрогасног друштва Пирот.
Обавезе  које  доспевају  у  наредној  буџетској  години  биће  реализоване
највише  до  износа  средстава  која  ће  за  ту  намену  бити  одобрена  у  тој
буџетској години.

Члан 4

Фактурисање испоручених добара  Продавац ће вршити по цени из понуде
која је и саставни део и прилог овог Уговора, а у случају фактурисања по
цени која није наведена у  понуди,  наручилац  може тражити  једнострани
раскид уговора и накнаду штете.
Наручилац,  евентуалне  скривене  трошкове  неће  признати  накнадно,  по
потписивању овог Уговора.

Члан 6

Овај Уговор се закључује на период до коначне реализације. 
Свака  уговорна  страна  може  отказати  овај  Уговор  и  пре  истека  рока  из
претходног  става  уколико  друга  уговорна  страна  не  испуњава  обавезе
утврђене овим Уговором.

Члан 7

На  све  што  није  регулисано  овим  Уговором  примењује  се  Закон  о
облигационим  односима  и  важећи  прописи  који  уређују  област  која  је
предмет овог Уговора.

Члан 8

____________________________________________________________________________
Наруџбеница, 
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Све спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а ако се не постигне
споразум, надлежан је Привредни суд у Нишу.

Члан 9

Овај  уговор  сачињен  је  у  4 (четири)  истоветна  примерка  од  којих  свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

     

          НАРУЧИЛАЦ            ПРОДАВАЦ
______________________ _____________________

Напомена:  Овај  модел  уговора  предсtавља  садржину  уговора  који  ће  биtи  закључен  са
изабраним понуђачем. 

____________________________________________________________________________
Наруџбеница, 

набавка добара: Униформе за добровољно ватрогасно друштво, чији је наручилац Градска
управа Пирот, редни број:  2.1.17/2022

 19/19


