Јавна здравствена установа ДОМ ЗДРАВЉА

ШАМАЦ
Доситеја Обрадовића бб

ТЕНДЕРСТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Број:01-610/17
Датум:16.10.2017.гидине

КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ – НАБАВКА ПЕЛЕТА

Поштовани,
У име ЈЗУ Дом здравља Шамац, позивам Вас да доставите понуду у поступку конкурентског захтјева
за достављање понуда. Преоцедура јавне набавке ће се обавити у складу са Законом о Ј.Н. БИХ
објављен у Службеном гласнику БиХ Бр. 39/14, подзаконским актима који су донесени у складу са
законом и овом тендерском документацијом. Све информације у вези са овим поступком можете
добити од лица овлаштеног да води комуникацију у име Уговорног органа са
Понуђачима:Слободанка Марин, тел,факс : 054/490-223,490-219
email адреса : dz.samac@teol.net
1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
1.1. Предмет набавке: РОБА –П Е Л Е Т–ЈРЈН-09100000-0-ГОРИВA
1.2. Робу испоручити сукцесивно по добијеној наруџби а после потписаног Уговора.
1.3.Мјесто испоруке је:ЈЗУ Дом здравља Шамац,Доситеја обрадовића бб.
1.4. Укупна процијењена вриједност набавке је 17.000,00 без ПДВ-а

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ
2.1. Да би учествовали у процедури јавних набавки потребно је испунити услове који се односе
на:
а. Лична способност понуђача из члана 45. става (1) Закона ЈН БИХ.
б. Право на обављање професионалне дјелатности која је у вези са предметом набавке у складу са
чланом 46. Закона ЈН БИХ.
ц. Економско и финансијско стање у складу са чланом 47. става (1) тачка а ,Закона ЈН БИХ .
д. Техничка и професионална способност у складу са чланом 49. Закона о ЈН БИХ.
2.2. Понуђачи уз понуду требају доставити документацију којом потвђују да испуњавају тражене
услове тачком 2.1. Конкурентског захтјева за достављање понуде и то:
а. У сврху доказивања личне способности понуђач мора доставити Изјаву овјерену од стране
надлежног органа (Орган управе или нотар). Понуђач којем буде додјељен Уговор дужан је у
року од пет(5) дана од дана запримања обавјештења о резултатима доставити документе из
члана 45 став 1 , Закона о ЈН БИХ, којом доказује вјеродостојност дате изјаве односно испуњење
услова из изјаве дате у моменту предаје понуде . Достављени документи морају бити оригинали
или овјерене копије и не могу бити старији од три мјесеца рачунајући од дана достављања
понуде.
Документи из члана 45 став1 тач.а ) до д)ЗЈН БиХ,а које је обавезан ,на предхпдно наведен начин
,доставити изабрани понуђач,јесу следећи:
-увјерење надлежног суда којим доказује да у кривичном поступку није изречена правоснажна
пресуда којом је осуђен за кривично дјело учешћа у криминалној организацији,за корупцију
превару или прање новца.

-увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован којим се доказује да није
под стечајем нити је предмет стечајног поступка ,да није предмет ликвидације односно да није у
поступку обустављања пословне дјелатности.
-увјерење надлежних институција којим се потврђује да је понуђач измирио доспјеле обавезе а
које се односе на доприносе за пензионо инвалидско и здравствено осигурање.
-увјерење надлежних институција да је понуђач измирио доспјеле обавезе у вези са плаћањем
директних и индиректних пореза.
Напомена:Као доказ за испуњење услова из става 2 тач.ц)и д)члана 45 ЗЈН БиХ прихвата се и
споразум са надлежним институцијама о репрограму дуга ,односно одгођеном плаћанју доспјелих
обавеза по основу пореза и доприноса.
б. У сврху доказивања права на обављање професионалне дјелатности, у складу са чланом 46
Закона о ЈН БИХ, мора доставити доказ о регистрацији у одговарајућем регистру у земљи у којој је
регистрован или да обезбједи посебну изјаву или потврду надлежног органа којим се доказује његово
право да обавља професионалну дјелатност која је у вези са предметом набавке. Докази који се
достављају морају бити оригинали или овјерене копије и не могу бити старији од три мјесеца
рачунајући од дана достављања понуде.
ц. У сврху доказивања економске и финансијске способности Понуђач је дужан доставити Изјаву
овјерену од стране овлаштеног лица Понуђача којима доказује да испуњава услове постављене у
тачки 2.1. под а, а у складу са чланом 47 Закона о ЈН БИХ, следеће:
-одговарајући докуменат који издаје банка или друга финансијска институција .а којим се
доказује економско-финансијска способност у погледу чињеница које се могу доказати из
докумената које издаје банка или друга финансијска институција у складу са позитивним
прописима.
д. У сврху доказивања техничке и професионалне способности Понуђач је дужан доставити у
складу са чланом 49 ЗЈН БиХ следеће:
-списак извршених уговора а складу са чланом 48 ЗЈН БиХ став 2 )а који су у вези са предметном
набавком за период не дужи од три године или од датума од регистрације ако је регистрован
прије мање од три године.
3. ЈЕЗИК
3.1. Један од језика БИХ
4. ПРИПРЕМА ПОНУДА
4.1. Понуђач сноси све трошкове у вези са припремом и достављањем понуде.
4.2. Понуда треба бити откуцана или написана неизбрисивом тинтом. Сви листови морају бити
чврсто увезани са означеним страницама, парафирани и потписани од овлаштених особа које
заступају понуђача.
4.3. Понуда се доставља у оригиналу на којем ће читко писати „Оригинал понуде“. Коверта са
понудом се доставља на адресу Уговорног органа,ЈЗУ Дом здравља Шамац,Доситеја Обрадовића бб,
са назнаком евиденционог броја набавке, предмет набавке и са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ“.

5. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
5.1. Рок за достављање понуде је :31.10.2017г. до 11,00 сати.

5.2. Јавно отварање понуда ће се одржати :31.10.2017.г.у 12,00 сати.
Понуђачи или њихови овлаштени представници могу присуствовати отварању понуда.Информације
које се искажу приликом отварања понуда ће се доставити свим понуђачима који су у року доставили
понуду,путем записника са отварања понуда ,одмах,а најкасније у року три дана .На јавном отварању
понуда присутним понуђачума ће се саопштити следеће информације :
-назив понуђача
-укупна цијена наведена у понуди
-попуст наведен у понуди ако је посебно исказан.
представник понуђача који жели присуствовати отварању понуда треба прије отварања понуда
Комисији доставити пуномоћ за учешће на јавном отварању понуда у име привредниг субјектапонуђача.
6.ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
6.1.Период важења понуде је 30 дана.
Период важења понуде не може бити краћи од наведеног у тендерској документацији.Уколико
понуђач не наведе период важења понуде ,сматра се да понуда важи за период назначен у
тендерској документацији.
7. КРИТЕРИЈИ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА
7.1. Најнижа цијена
8.ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ТРЕТМАН ДОМАЋЕГ
8.1.Уговорни орган ће у сврху поређења понуда примјенити преференцијални третман домаћег,у
складу са одлуком о бавезној примјени преференцијалног третмана домаћег,донесеној од сране
Вијећа министара БиХ(Сл.гласник БиХ бр.103/14).
9. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИСХОДУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
9.1. Сви понуђачи ће бити обавјештени о одлуци Уговорног органа о резултату поступка у року од
7дана од дана доношења одлуке.
10. ЗАШТИТА ПРАВА
10.1. У случају да је Уговорни орган у току поступка извршио повреду одредби Закона о ЈН БИХ
имате право уложити жалбу на начин и у роковима прописаним чланом 99 и 101 Закона о ЈН БиХ.

Прилог:
Анекс 1 – Образац за понуду
Анекс 2 – Образац за цијену понуде са техничком спецификацијом.
Анекс 3-Изјава по чл. 45)ЗЈН БиХ
Анекс 4-Изјава по чл.47)ЗЈН БиХ
Анекс 5-Изјава по чл.52)ЗЈН БиХ
Анекс 6-Нацрт уговора

АНЕКС 1
ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ
У складу са условима из Тендерске документације бр. 01-610/17од 16.10.2017.г. достављамо Вам
понуду у предмету набавкa робe :ПЕЛЕТ
Број понуде:_______
Датум:____________
УГОВОРНИ ОРГАН
НАЗИВ УГОВОРНОГ ОРГАНА
АДРЕСА
СЈЕДИШТЕ

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА
ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋ бб
ШАМАЦ

ПОНУЂАЧ
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА
ИДБ/ЈИБ
БР.ЖРН
ДА ЛИ ЈЕ ПОНУЂАЧ У СИСТЕМУ ПДВ
АДРЕСА ЗА ДОСТАВУ ПОШТЕ
E-mail
КОНТАКТ ОСОБА
БР.ТЕЛ/ФАХ

2.ЦИЈЕНА ПОНУДЕ
Укупна цијена наше понуде износи:
Укупна цијена без ПДВ-а:_______________КМ или словима____________________________
Ппопуст износи_______%тако да цијена са попустом у без ПДВ-а износи________________КМ
или словима ________________________________________
ПДВ(17%)_________________________КМ или словима_______________________________КМ
Укупна цијена са ПДВ-ом__________________КМ или словима___________________________
_____________________КМ.
3.ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ТЕНДЕРА
3.1.Прихватамо све услове дефинисанетендерском документацијом без икаквих резерви и
ограничења.
3.2.Наша понуда важи______________ од дана истека рока за достављање понуде.
3.3.Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да не постоје разлози за
дисквалификацију нашег привредног субјекта по основу сукоба интереса из члана 52 Закона о јавним
набавкама БиХ,као и то да никада нисмо нудили мито или учествовали у било каквим радњама чији

је циљ корупција у предметној јавној набавци.Исто тако не постоје ни други разлози за искључење
нашег привредног субјекта из поступка јавне набавке.
3.4.Упогледу примјене ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ТРЕТМАНА ДОМАЋЕГ
ИЗЈАВЉУЈЕМ
а)да је понуђач домаћи привредни субјекат са сједиштем у БиХ,да најмање 50% укупне
вриједности од понуђених роба имају поријекло из БиХ ,те да у овом поступку јавне набавке
,уколико будемо изабрани као најповољнији понуђач достављамо доказ од стране вањско
трговинске коморе БиХ или ентитетске привредне коморе ,којим доказујемо да подлијежемо
примјени преференцијалног третмана домаћег.
б)да привредни субјекат који доставља ову понуду не може на исту примјенити одредбе
преференцијалног третмана домаћег.
(ЗАОКРУЖИТИ ОДГОВАРАЈУЋЕ)
_____________________________________________
(име и презиме овлаштеног лица привредног субјекта)
______________________________________________
(потпис овлаштеног лица привредног субјекта)
МП
ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
___________________________
САДРЖАЈ ПОНУДЕ:

АНЕКС 2
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
(Техничка спецификација)
ДОБАБЉАЧ:_________________________________
Број понуде:__________________________________
Датум: _______________________________________

Редни
број

Назив и опис робе
(Техничка спецификација)

Јед.
мјере

Цијена по
јединици мјере

УКУПНА
ЦИЈЕНА

Количина
без ПДВ-а

1.

ПЕЛЕТ

ТОНА

36
Укупно без ПДВ-а
Попуст_____%
ПДВ17%
Укупно са ПДВ-ом

МП

ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
_______________________________

АНЕКС 3

Изјава о испуњености услова из члана 45.став (1)тач.од а)до д)Закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ“,број 39/14)
Ја,ниже потписани_______________________(име ипрезиме),са личном картом број:_______________________
издатом од_________________,у својству представника привредног
друштва

или

обрта

или

сродне дјелатности

___________________________________________________________________________________________(навести
положај ,

назив

привредног друштва или

обрта или

сродне дјелатности),ИД број:______________________,

чије сједиште се налази у_______________________________(град /опћина),на адреси_______________________(улица и
број),као понуђач у поступку јавне набавке“ПЕЛЕТ“,а којег проводи уговорни орган ЈЗУ Дом здравља Шамац,за које је
објављено обавјештење о јавној набавци на Порталу Агенције за јавне набавке ,а у складу са чланом 45.ст.(1) и(4) под пуном
материјалном и кривичном одговорношћи
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Понуђач________________________у наведеном поступку јавне набавке ,којег представљам,није:
а) Правоснажном судском пресудом у казненом поступку осуђен за казнена дјела организованог криминала
,корупције,преваре или прања новца у складу са важећим прописима и БиХ или земљи у којој је регистриран;
б) Под стечајем или предметом стечајног поступка или пак предметом ликвидације;
ц) Пропустио испунити обавезе у вези са плаћањем пензионог и инвалидског осигурања у складу са важећим прописима у
БиХ или земљи у којој је регистриран;
д) Пропустио испунити обавезу у вези са плаћањем директних и индиректних пореза у складу са важећим прописима у БиХ
или земљи у којој је регистриран.
У наведеном смислу сам упознат с обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле уговора достави документе из члана
45.став(2)тач.а) до д)на захтјев уговорног органа и у року којег одреди уговорни орган сходно члану 72.став(3)тачка а).
Надаље изјављујњм да сам свјестан да кривотворење службене исправе ,односно употреба неистините службене или
пословне исправе ,књиге или списа у служби или пословању као да су истинити представља казнено дјело предвиђено
казненим законом у БиХ,те да давање нетачних података у документима којима се доказује лична способност из члана
45.Закона о јавнима набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000КМдо 10.000 КМ за
понуђача (правно лице) и од 200 КМ до 2.000 КМ за одговорно лице понуђача.
Такођер изјављујњм да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне набавке ,сходно члану 45.став
(6) Закона о јавним набавкама БиХ у случају сумње у тачност података датих путем ове изјаве ,задржава право провјере
тачности изнесених инфирмација код надлежног органа.
Изјаву дао:___________________________________________________
Мјесто и датум давања изјаве:___________________________________
Потпис и печат надлежног органа:_________________________________

АНЕКС 4
Изјава о испуњености услова из члана 47.ст.(1)тач.од а)и (4) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“,број 39/14)
Ја ,ниже потписани ___________________________________(име и презиме),са личном картом број:
___________________________издатом од_____________________у својству представника привредног
друштва

или

обрта

или

сродне

дјелатности

____________________________________________________________________________________________(навести
положај ,назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности),ИД број:_____________________________
чије сједиште се налази у________________________________(град/општина),на адреси_____________________________
(олица и број),као кандидат/понуђач у поступку јавне набавке „ПЕЛЕТ“ а којег проводи уговорни орган ЈЗУ Дом здравља
Шамац,за које је објављено обавјештење о јавној набавци на Порталу Агенције за јавне набавке,а у складу са чланом
47.ст.(1) тачка ц) и став (4) под пуном материјалном и казненом одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Документи чије обичне копије достављам у наведеном поступку јавне набавке ,а којима се доказује економска и
финансијска способност из члана 47.став(1)тачка а) је идентична с оргиналом.
Унаведеном смислу сам упознат са обавезом понуђача да у случају додјеле уговора доставим документе из члана 47.стаб(1)
тачке а) на захтјев уговорног органа и у року којег је одредио уговорни орган сходно члану 72.став(3) тачка а).
Надалје изјављујњм да сам свјестан да кривотворење службене исправе ,односно употреба неистините службене или
пословне исправе ,књиге или списа у служби или пословању као да су истинита представља казнено дјело предвиђено
казненим законима БиХ,те да давање нетачних података у документима којима се доказује економска и финансијска
способност из члана 47.Задона о јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000 КМ
до 10.000 КМ за понуђача (правно лице) и од 200 КМ до 2.000 КМ за одговорно лице понуђача.

Изјаву дао:_________________________________________________________________
Мјесто и датум давања изјаве:_________________________________________________
Потпис и печат понуђача/кандидата:_____________________________________________

АНЕКС 5
Изјава о испуњености услова из члана 52 Закона о јавнима набавкама.
Ја ,ниже потписани__________________________________(име и презиме )са личнпм картом
број:_______________________издатом од_______________________________________________
у својству представника привредно друштва,обрта или сродне дјелатности_______________________________________
_____________________________________________(навести положај,назив привредног друштва,обрта или сродне
дјелатности),ИД број:___________________________чије сједиште се налази у ________________________(град,општина)
на адреси_________________________________________________(улица и број),као кандидат/понуђач у поступку јавне
набавке :“ПЕЛЕТ“а којег проводи уговорни орган ЈЗУ Дом здравља Шамац,за које је објављено обавјештење о јавној
набавци на Порталу Агенције за јавне набавке ,а у складу са чланом 52.став (2) Закона о јавним набавкама под пуном
материјалном и казненом одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1.Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес јавне набавке ,у било којој фази процеса јавне набавке.
2.Нисао дао,нити обећао дар,или неку другу повластицу службеном или одговорном лицу у уговорном органу,укључујући и
страно службено лице или међународног службеника ,у циљу обављања у оквиру службене овласти ,радње које не би
требало да изврши,или се суздржава од вршења дјела која треба извршити он,или хетко тко посредује при таквом
подмићивању службеног или одговорног лица.
3.Нисам дао или обећао дар или некеу другу повластицу службеном или одговорном лицу у уговорном органу,укључујући
и страно службено лице или међународног службеника ,и циљу да обави у оквиру своје службене овласти радње које би
требао да обавља или се суздржава од обављања радњи које не треба извршити.
4.Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набавкама.
5.Нисам судјеловао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета поступка јавне набавке.

Изјаву дао:_________________________________________________________
Мјесто и датум давања изјаве:_________________________________________
Потпис и печат надлежног органа:______________________________________

АНЕКС 6
NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI
1_____________________________
kojeg zastupa ____________________________
(u daljem tekstu: PRODAVAC)
i
2.Javna zdravstvena ustanova DOM ZDRAVLJA ŠAMAC,ulica Dositeja Obradović bb
JIB 4400483160006
koju zastupa : direktor,dr BLAGOJE SIMIĆ,spec.epidemiologije,
(u daljem tekstu:KUPAC)
1.PREDMET UGOVORA
1.1.ROBA:PELET
2.CIJENA,NAČIN ISPORUKE ,OBRAČUNA ,PLAĆANJA
2.1.Ugovorena roba se isporučuje po maloprodajnim cijenama,odnosno na osnovu ponude
broj_________od____________.2017.godine .
2.2.Prodavac se obavezuje isporučivati robu sukcesivno prema dinamici koju odredi Kupac.
2.3.Ugovorene robe prema ovom Ugovoru preuzima Kupac ,sa narudžbenicom izdatim od strane Kupca.
2.4.Ovlašteno lice preuzima ugovorene robe i obavezno je prisustvovati prijemu robe.
Ugovorena roba je kvantitativno primljena u onom momentu kada ovlašteno lice potvrdi prijem uz
obavezan potpis na dva primjerka otpremnice.
2.5.Prodavač je obavezan ,ukoliko to zahtjeva Kupac ,upisati izdate količine ugovorene robe u interni
dokument Kupca. Momentom preuzimanja otpremnice,odgovornost pravdanja pojedinačnih kupovina
ugovorenih roba prelazi na ovlašteno lice Kupca .
2.6.Fakturisanje će se vršiti dva puta mjesečno.Uz fakturu se kupcu dostavlja specifikacija prodaje robe u
kojoj su navedeni: broj fiskalnog računa ,datum i vrijeme preuzimanja robe,količina preuzete robe,jedinična
cijena i ukupan iznos računa.
2.7.Plaćanje preuzete robe će se vršiti u roku od 30 dana od datuma na fakturi.Za iznos međusobnih
obaveza i potraživanja izvršiće se poravnanje obaveza a razlika će se platiti na žiro-račun Prodavca.
3.REKLAMACIJE
3.1.Reklamacija je moguća na:
-količinu i vrstu izdate robe i to u momentu preuzimanja robe.
-kvalitet robe uz pismeni zahtjev za reklamaciju u roku 24 časa od preuzimanja robe,i to uz dostavu
otpremnice koja dokazuje da je roba preuzeta.
-fakturu u roku od 15 dana od prijema fakture.
4.ZAVRŠNE ODREDBE
4.1.Ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu,i obavezuju se stranke i lica koja dođu na bilo koji način u
posjed Ugovora na čuvanje tajnosti podataka i forme iz Ugovora.

Svako neovlašteno odavanje informacija povlači odgovornost po osnovu važećih zakonskih propisa BiH I
Republika Srpske ,kao i nadoknadu štete koja bi tim činom bila nanesena poslovanju jedne od strana
potpisnika ovog Ugovora.
4.2.Prilikom izvršenja obaveza po ovom Ugovoru,Strane,njihova povezana lica ,radnici ili posrednici ,neće
platiti,ponuditi/dati i primiti mito i poklone,neće predložiti da plate i neće dozvoliti plaćanje bilo kojih
novčanih ili materijalnih vrijednosti bilo kojim licima u cilju :sticanja određenih nezakonitih
prednosti,davanja garancija ili ubrzavanja procedura.Ugovorna strane se naročito obavezuju uzdržati od
bilo kakvih aktivnosti povezanim sa „pranjem novca“odnosno legalizacijom prihoda stečenih kriminalom
kao i od svih krivičnim zakonodavstvom sankcionisanih radnji.Osim navedenih zabranjene su sve druge
radnje u suprotnosti sa principima transparentnosti i otvorenosti u odnosima između Strana ,Strane u
ovom Ugovoru će prihvatiti i osigurati sprovođenje postupka za sprečavanje korupcije i kontrolisaće
poštovanje istih.U slučaju da je došlo do povrede neke od odredbi iz ovo člana Ugovora ,oštećena Strana je
dužna da obavijesti o tome drugu Stranu u pismenom obliku i ista ima pravo da raskine ovaj Ugovor po
dostavljanju pisanog obavještenja drugoj Strani.
4.3.Za sve nepredviđene situacije koje nisu obuhvaćene ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o
obligacionim odnosima BiH I Republike Srpske .
4.4.Ugovor se zaključuje na period od godinu dana.
Ovaj Ugovor proizvodi pravno dejstvo danom potpisivanja.
Ugovor može prestati da proizvodi pravno dejstvo i prije isteka ugovorenog roka u sledećim slučajevima:
-sporazumnim raskidom Ugovora obe ugovorne Strane.
-jednostranim raskidom Ugovora ,u pisanoj formi uz otkazni rok od 30 dana .
-neizvršenjem ugovornih obaveza predviđenih Ugovorom.
4.5.Po prestanku važenja ovog Ugovora ,ugovorači su dužni da izvrše započete a neizvršene
obaveze,proizišle iz odredbi ovog Ugovora.
Odredbe ovog Ugovora se mogu mijenjati isključivo u pisanoj formi-Aneksom.
4.6.Sva eventualna sporna pitanja u provođenju ovog Ugovora ,ugovorne Strane će pokušati riješiti
sporazumno.
U slučaju spora po ovom Ugovoru ,nadležan je Okružni privredni sud u Doboju.
4.7.Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri(4) istovjetna primjerka od kojih svaka Strana zadržava po dva(2)
primjerka.
ZA PRODAVCA
Direktor
______________________

ZA KUPCA
Direktor
___________________
dr Blagoje Simić
spec.epidemiologije

Broj:
Datum:

Broj:
Datum:

