На основу члана 32. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ
број 39/14), а након проведеног поступка јавне набавке путем отвореног поступка набавке по
Обавјештењу о набавци бр. 662-1-1-135-3-16/16 ( интерни бр. набавке 01-071 ) ЛОТ бр. 1- за
набавку једног новог путничког аутомобила, који ће се додјељивати као награда у лутријској
игри на срећу инстант срећки „СЕДМИЦА“, чија је максимална вриједност до 34.000,00 КМ
без урачунатог ПДВ-а, објављеног на потралу јавних набавки дана 07.11.2016. године и у
„Службеном гласнику БиХ“ бр. 85/16 од 11.11.2016. године, закључен је
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О
КУПОПРОДАЈИ ЈЕДНОГ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА
Између:
1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. БАЊА ЛУКА, из Бања Луке, улица Вука
Караџића бр. 2, МБ 1824902, ЈИБ 4401560970004, коју заступа Директор Рајко
Радовановић као наручилац (у даљем тексту: Купац) и
2. „AUDI CENTAR BANJA LUKA“ д.о.о. Бања Лука, улица Милана Карановића бр. 2
ЈИБ 4400922690'009, коју заступа Директор Саша Марковић као испоручилац ( у даљем
тексту: Продавац )
дана 19.01.2017. године.
Члан 1.
Предмет Оквирног споразума је сукцесивна копопродаја једног новог путничког
аутомобила марке AUDI, тип А3Limousine 1.0 TFSI Basic, у сврху додјеле као награде у
лутријској игри на сећу инстант срећки „СЕДМИЦА“ серија 001, а на основу Понуда Продавца
бр. 142/16 од 23.11.2016. године и техничких карактеристика одређених у склопу тендерске
документације бр. 5229-04/16.
Члан 2.
Оквирни споразум се закључује на период док се не наручи и испоручи аутомобил, а који
не може бити дужи од три (3) године од дана закључивања. Купац и Продавац су дужни да
прије сукцесивне испоруке аутомобила закључе појединачни уговор, који ће садржавати
основне елементе овог Оквирног споразума ( цијена, рок и услови плаћања и рок испоруке ).
Уколико Купац не буде имао потребу за аутомобилом, из било којег разлога, исти се неће
наручити и Купац нема никаквих обавеза према Продавцу.
Члан 3.
Појединачна цијена за путнички аутомобил из члана 1 овог Оквирног споразума износи
33.915,00 КМ без урачунатог ПДВ-а ( словима: тридесеттрихиљадедеветстотинапетнаест
00/100 КМ ) .
Члан 4.
Рок плаћања за испоручени аутомобил износи двадесетједан ( 21 ) дана по испоруци
аутомобила и издавању фактуре.
Услови плаћања су жирално плаћање на основу испостављење фактуре.
Члан 5.
Рок испоруке аутомобила је тридесет ( 30 ) дана од дана наруџбе тј. потписивања
појединачног уговора.
Продавац се обавезује да ће доставити аутомобил, о свом трошку, на мјесто и у
вријеме које одреди Купац.
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Члан 6.
У случају кашњења у испоруци робе, до којег је дошло кривицом Продавца, исти ће
платити уговорну казну у складу са Законом о облигационим односима у износу од 1%
вриједности наручене робе, за сваки дан кашњења до уредног испуњења, с тим да укупан
износ уговорене казне не може прећи 10% од укупно уговорене вриједности робе која је
предмет наруџбе.
Продавац је дужан платити уговорену казну у року од 7 (седам) дана од дана пријема
захтјева за плаћање од Купца.
Купац неће наплатити уговорену казну уколико је до кашњења дошло усљед више силе.
Под вишом силом се подразумјева случај када испуњење обавезе постане немогуће због
ванредних вањских догађаја на које понуђач није могао утицати нити их предвидјети.
Члан 7.
Гарантни рокови за аутомобил из члана 1. овог Оквирног споразума су : фабричка
гаранција четири ( 4 ) године или 120.000 пређених километара, гаранција на лак 3
године, гаранција на прохрђавање каросерије 12 година.
Члан 8.
Одредбе Oквирног споразума и Понуде Испоручиоца се не могу мијењати након његовог
закључивања.
Члан 9.
Продавац се обавезује да у циљу реализације Оквирног споразума неће запошљавати
физичка или правна лица која су учествовали у припреми тендерске документације или су
били у својству члана или стручног лица у Комисији за набавке.
Члан 10.
Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог Оквирног споразума
уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност
ставрно надлежног суда у Бањој Луци.
Члан 11.
Оквирни споразум је сачињен у четири ( 4 ) истовјетна примјерка, од којих свака уговорна
страна задржава по два ( 2 ) примјерка.
За Испоручиоца

За Наручиоца

Директор
Саша Марковић

Директор
Рајко Радовановић

____________________

______________________

В.д. извршног директора за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац
______________________
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