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На основу чланова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/2012), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени
гласник РС“, бр. 29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности
07 бр. 057-1691/2 од 14.07.2014. године, Комисија за јавну набавку мале вредности бр.
ЈНМВ 10/2014, упућује
I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
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Назив Наручиоца: Завод за заштиту природе Србије
Адреса Наручиоца – Ул. др Ивана Рибара бр. 91, 11070 Нови Београд
Интернет страница Наручиоца: http://www.zzps.org.rs
Врста Наручиоца: установа
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке мале вредности – добра – гориво, у свему према техничким
карактеристикама предмета набавке у оквиру ове Конкурсне документације
Назив и ознака из Општег речника набавке: 09130000 – нафта и дестилати
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда
Начин преузимања конкурсне документације: конкурсна документација се може преузети
лично у пословним просторимама Наручиоца – Завод за заштиту природе Србије; Ул. др
Ивана Рибара бр. 91; Нови Београд; електронским путем са претходно наведене интернет
странице Наручиоца и поштом. Понуђач је дужан да, у случају преузимања на други начин
осим са интернет странице, обавести Наручиоца о томе писменим путем на меморандуму,
овереном и потписаном од стране овлашћеног лица, и при томе наведе у случају личног
преузимања особу овлашћену да преузме Конкурсну документацију. У случају достављања
Конкурсне документације поштом, заинтересовани понуђач је дужан да наведе тачну
адресу доставе.
Начин подношења понуде: понуде се подносе у штампаној верзији непосредно или путем
поште на адресу Наручиоца – Завод за заштиту природе Србије, Ул. др Ивана Рибара бр. 91,
11070 Нови Београд. Понуде се подносе у затвореној коверти са обавезном назнаком
„Понуда – не отварати, за јавну набавку мале вредности добара - горива ЈНМВ 10/2014" на
предњој страни, а на полеђини обавезно назначити назив, адресу и број телефона контакт
лица понуђача.
Рок за подношење понуда је 25.07.2014. године до 10.00. часова.
Место, време и начин отварања понуда: понуде ће се отворити у просторијама Наручиоца
– Завод за заштиту природе Србије, Ул. др Ивана Рибара бр. 91, Нови Београд, дана
25.07.2014.године у 10.30 часова. Отварање понуда је јавно и могу учествовати сва
заинтересована лица.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда писмено овлашћење за активно учествовање у поступку отварања понуда представници
понуђача достављају пре почетка отварања понуда. Овлашћење мора бити издато на
меморандуму понуђача, оверено печатом понуђача и потписано од стране овлашћеног лица
понуђача.
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од највише 10 дана од јавног
отварања понуда.
Лице за контакт: Горан Дрмановић, Ул. др Ивана Рибара бр. 91, 11070 Нови Београд; мејл:
javne.nabavke@zzps.rs и Дејан Вукићевић, vozaci@zzps.rs, у вези техничких карактеристика.
II ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
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Назив Наручиоца: Завод за заштиту природе Србије
Адреса Наручиоца – Ул. др Ивана Рибара бр. 91, Нови Београд
Интернет страница Наручиоца: http://www.zzps.rs
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке мале вредности – добра – гориво за службена возила Наручиоца, у
свему према техничким карактеристикама предмета набавке, датих у овој конкурсној
документацији
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Назив и ознака из општег речника набавке: 09130000 – нафта и дестилати
7
Пoступaк сe спрoвoди рaди зaкључeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци,
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Ниje у питaњу рeзeрвисaнa jaвнa нaбaвкa,
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Нe спрoвoди сe eлeктрoнскa лицитaциja,
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Лице за контакт: Горан Дрмановић, javne.nabavke@zzps.rs и Дејан Вукићевић,
vozaci@zzps.rs

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке мале вредности су добра – гориво за службена возила
Наручиоца и то:
- евро премијум БМБ 95
- евро дизел
Уговор ће бити закључен на износ од 2.900.000,00 динара без ПДВ, и важиће до
31.12.2015. године, однсоно док Наручилац (Купац) не потроши наведени износ за
куповину горива.
Приликом разматрања понуда, Наручилац ће, применом критеријума економски
најповољније понуде, узети у обзир следеће елементе које ће у својој понуди доставити
понуђачи:
1. Понуђена цена:
- Најнижа цена евро дизела за један литар – 50 пондера
(најнижа понуђена цена/понуђена цена)*50 = ________
- број бензинских станица на територији Србије (са Градом Београдом), без
аутономних покрајина – 50 пондера
(број бензинских станица понуђача/највећи број бензинских станица)*50 = _______
Понуђач је дужан да достави списак бензинских станица које поседује на
територији Републике Србије (са Градом Београдом), без аутономних покрајина.
Гориво се набавља путем дебитне картице, коју мора да обезбеди изабрани
понуђач.

IV ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
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Понуђач мора да испуни услове за учешће у овом поступку јавне набавке, сходно
чл. 75. Закона о јавним набавкама, односно мора доказати:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Испуњеност горенаведених услова, у складу са чл. 77. ст. 4. Закона о јавним
набавкама, понуђач доказује подношењем Изјаве о испуњености услова, под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу (Oбразац II).
У складу са чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама, понуђач је дужан да достави и
Изјаву да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилање из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као
и да је ималац права интелектуалне својине (Образац I).
Понуђач, oдносно добављач, је дужан да без одлагања писмено обавести
Наручиоца о било којој промени током важења уговора, а у вези са испуњеношћу услова
за поступак јавне набавке и да промену документује на прописан начин.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија,
да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач
у остављеном примереном року не краћем од пет дана, не достави на увид оригинал или
оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву
и позвати следећег понуђача да достави тражена документа, односно да потпише уговор
са Наручиоцем.
Испуњеност обавезних услова из чл. 75. Закона, предузетник као понуђач врши на
начин прописан чл. 22. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступку јавне набавке и начину доказивања испуњености тих услова.
Испуњеност обавезних услова из чл. 75. Закона о јавним набакама, физичка лица
као понуђачи врши на начин прописан чл. 23. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступку јавне набавке и начину доказивања испуњености тих
услова.
V ДОДАТНИ УСЛОВ
Изабрани понуђач (Продавац) гарантује квалитет робе одређен Правилником о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС“,
бр. 123/2012, 63/2013 и 75/2013), односно другим важећим прописом који регулише
квалитет предметног горива.
Испуњеност овог додатног услова понуђач доказује достављањем потписане и
печатом оверене Изјаве о давању гаранције на квалитет горива (Образац VIII).
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Упутство понуђачима како да сачине понуду
Понуђач доставља понуду која мора да буде сачињена у писаном облику, на читко
попуњеним обрасцима форме наведене Kонкурсном документацијом или фотокопираним
обрасцима из ове Конкурсне документације.
Понуде се припремају у складу са Позивом за подношење понуда и Конкурсном
документацијом.
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане
једне преко других, сем у случају исправке када се исправка уноси на маргини, оверена и
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
2. Језик понуде
Понуда и сви документи везани за понуду морају бити на српском језику.
3. Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе:












попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача образац „Изјава о
поштовању обавеза из области заштите на раду, запошљавања и условима рада,
заштите животне средине и да је ималац права интелектуалне својине“ (Образац
бр. I);
попуњен, печатом оврен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача образац
„Изјава о испуњењности услова утврђених Законом о јавним набавкама и
Конкурсном документацијом“ (Образац II);
попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача образац „Подаци о
понуђачу“ (Образац III);
попуњен, печатом оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача
„Образац понуде“ (Oбразац IV);
Модел уговора (попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен
печатом, свака страна парафирана; Обрасци V);
попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача образац „Образац
трошкова припреме понуде“ (Образац VI);
попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача образац „Изјава о
независној понуди“ (Образац VII);
Изјава о давању гаранције на квалитет горива (Образац VIII);
Списак бензинских станица на територији Републике Србије (са Градом
Београдом), без аутономних покрајина.

4. Понуде са варијантама нису дозвољене.
5. Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у року за подношење
понуда на начин да подносе нову понуду на начин и садржином прописаним
Законом о јавним набавкама и Конкурсном документацијом, непосредно или путем
поште на адресу Наручиоца – Завод за заштиту природе Србије, Ул. др Ивана
Рибара бр. 91, Нови Београд. Понуде се подносе у затвореној коверти са обавезном
назнаком „Измењена понуда – не отварати - јавна набавка мале вредности горива -
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ЈНМВ 10/2014" на предњој страни, а на полеђини обавезно назначити назив, адресу
и број телефона понуђача. У случају допуне поднете понуде, допуну поднети у
затвореној коверти са обавезном назнаком „Допуна понуде – не отварати - јавна
набавка мале вредности горива – ЈНМВ 10/2014" на предњој страни, а на полеђини
обавезно назначити назив, адресу и број телефона понуђача. У случају опозива већ
поднете понуде Понуђач подноси писмени захтев за опозив на меморандуму
понуђача, уз назнаку броја јавне набавке, предмета набавке и назнаке да је у
питању опозив већ поднете понуде. Захтев за опозив поднете понуде мора бити
потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом понуђача.
6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може да истовремено учествује у
заједничкој понуди или као подизвршилац у понуди другог понуђача, нити да
учествује у више заједничких понуда.
7. Понуђач мора навести у понуди да ли ће ангажовати подизвршиоца и који проценат
укупне вредности набавке ће му поверити и навести име подизвршиоца и за њега
поднети потребну документацију сходно Конкурсној документацији и Закону о
јавним набавкама. Документација која се односи на подизвршиоца мора бити
оверена и потписана од стране овлашћеног лица подизвршиоца.
8. У случају подношења заједничке понуде, саставни део поднете понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на
извршење предмета ове јавне набавке.
9. Комерцијални услови понуде:
- гориво се купује коришћењем дебитне картице;
- Наручилац ће изабраном понуђачу досатвити потписан и печатом оверен списак
својих службених возила са регистарским бројевима и врстом горива које користе;
- Наручилац (Купац) одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење
дебитне картице;
- Наручилац (Купац) може преузимати гориво путем дебитне картице, до износа
уплаћених средстава.
- Период важења уговора:
- уговор важи најкасније до 31.12.2015. године, однсоно док се не утроше
средства предвиђена уговором – 2.900.000,00 динара без ПДВ, односно
3.480.000,00 динара са ПДВ.
10. Валута
Цена у понуди исказује се у динарима.
11. Заинтересовано лице може у писаном облику, путем поште на адресу
Наручиоца, електронске поште на e-mail или факсом на број 011/209 38 67, тражити
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ
10/2014 - гориво”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се
искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
12. Наручилац може захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда
и вршити контролу код понуђача односно његовог подизвођача на начин и у року
дефинисаним Законом о јавним набавкама.
13. Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.
14. Понуђач је дужан да при састављању понуде поштује обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и да, ако је предметно, гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
15. Понуђач сноси накнаду за коришћење патената и одговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица.
16. Заштита права понуђача
Захтев за заштиту права понуђача подноси се Републичкој комисији, а предаје
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматра се
благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека
рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о
обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана
пријема одлуке. Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета
Републике Србије број 840-742221834-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50016, сврха Републичка административна такса, са назнаком набавке на коју се
односи, корисник Буџет Републике Србије, уплати износ предвиђен чланом 156.
Закона о јавним набавкама.
17. Закључење уговора
Уговор ће бити закључен по истеку рока од пет дана од дана пријема одлуке о
додели уговора од стране свих понуђача, сагласно чл. 149. Закона о јавним
набавкама.
18. Подаци ће се сматрати поверљивим сходно члану 14. и 15. Закона о јавним
набавкама. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су
од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.
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Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за
намене ове јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица укључених
у поступак ове јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања
понуда, нити у наставку поступка или касније.
Као поверљиве понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које
не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и
пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као
поверљиви. У том случају, понуђач је дужан да достави акт којим је поверљивост
регулисана.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу
великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је
потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу,
поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора
бити исписано „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе
наведен начин.
Ако се поверљивим означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то
учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати
„ОПОЗИВ“, уписати датум и време и потписати се.
Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа,
Наручилац ће одбити понуду у целини.
19. Сходно чл. 90. Закона о јавним набавкама, рок важења понуде не може бити
краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

КОМИСИЈА
_____________________
_____________________
____________________
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Образац I
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ,
ЗАПОШЉАВАЊА И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
Понуђач:
Адреса:
Редни бр.
набавке:
Понуда број:
Место и датум:

ЈНМВ 10/2014, гориво

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА СХОДНО ЧЛ. 75. СТ. 2 УТВРЂЕНИХ
ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да
смо при састављању понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине.

Понуђач
М.П.
_____________________
(печат и потпис овлашћеног лица)
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Образац II
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА И КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Понуђач:
Адреса:
Редни бр.
набавке:
Понуда број:
Место и датум:

ЈНМВ 10/2014, гориво

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЧЛ. 77. СТ. 4. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо
све услове прописане чл. 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012) и Конкурсном документацијом.

Понуђач
М.П.
_____________________
(печат и потпис овлашћеног лица)
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Образац III
Редни бр. набавке: ЈНМВ 10/2014, гориво
Понуда бр.: __________________________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Пун назив Понуђача или
скрећени назив из одговарајућег
регистра:
Седиште и адреса Понуђача:
Овлашћено лице и функција:
Особа за контакт:
Eлектронска адреса особе за контакт:
Телефони:
Телефакс:
Матични број:
Шифра делатности:
Порески
(ПИБ):

идентификациони

број

Регистрован у систему ПДВ-а:*

1. Да

2. Не

Сви текући рачуни и називи банака:

*код ставке о регистрацији у систему ПДВ-а одговарајуће заокружити
Место и датум: _______________________.
Понуђач
М.П.
________________________
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(печат и потпис овлашћеног лица)
Напомена: У случају подношења заједничке понуде образац фотокопирати сходно броју
понуђача и попунити од стране свих понуђача. У случају подношења понуде са
подизвршиоцем образац фотокопирати и попунити и од стране подизвршиоца.
Образац IV
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ЈНМВ 10/2014, гориво
Понуђена цена, број бензинских пумпи
Најнижа цена евро дизела за један литар
___________________
(у динарима без ПДВ)
Најнижа цена евро премијума БМБ 95 за један литар
___________________
(у динарима без ПДВ)
Број бензинских пумпи на територији Републике Србије (са
Градом Београдом), без аутономних покрајина

Пондери се добијају применом следећих формула:

- Најнижа цена евро дизела за један литар – 50 пондера
(најнижа понуђена цена/понуђена цена)*50
- број бензинских станица које понуђач поседује на територији Републике Србије
(са Градом Београдом), без аутономних покрајина – 50 пондера
(број бензинских станица понуђача/највећи број бензинских станица)*50

Број Понуде:_____________од_________2014. године
Опција понуде:________________ (најмање 30 дана од дана отварања понуда)

М.П.
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Име и презиме (штампано)
________________________
Потпис
_______________________

15
Образац V
МОДЕЛ УГОВОРА*
Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он
представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде
додељен уговор о јавној набавци. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за
јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.
Понуђач попуњава празна места и оверава и доставља уз понуду.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у
уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви
подизвођачи.
УГОВОР
О ПРОДАЈИ ГОРИВА

Закључен између:
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ, са седиштем у Новом Београду, Ул. др
Ивана Рибара бр. 91, ПИБ 106844260, МБ 17798561, кога заступа директор Александар
Драгишић (у даљем тексту: Купац) и
_______________________________, са седиштем у ________________________,
ул.______________________________,
бр._______;
ПИБ_________________,
МБ_________________, које заступа ___________________(у даљем тексту: Продавац)
Уговорне стране сагласно констатују:







да је Купац, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/2012), спровео поступак јавне набавке мале вредности добара - горива,
ЈНМВ бр. 10/2014.
да је Продавац доставио Понуду бр. ______________од ________________ године,
која је саставни део овог Уговора.
да је Комисија за јавне набавке Купца утврдила да понуда Продавца потпуно
одговара техничким карактеристикама и захтевима Купца из Конкурсне
документације.
да је директор Купца, на основу Извештаја о стручној оцени понуда
бр.____________ од_____________године донео Одлуку о додели уговора
бр.____________ од_____________године.

Члан 1.
Предмет Уговора је купопродаја нафтиних деривата (бензина и евро дизела)
коришћењем дебитне картице за гориво Продавца (у даљем тексту Картица).
Продавац се обавезује да Купцу испоручује нафтне деривате на својим бензинским
станицама.
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Списак бензинских станица Продавца на којима Купац преузима нафтне деривате у
своја возила представља саставни део овог Уговора.
Купац се обавезује да Продавцу достави потписан и печатом оверен списак својих
моторних возила са регистарским бројевима – називом корисника и врстом нафтних
деривата, који представља саставни део овог Уговора.
Купац се обавезује да за свако своје возило од Продавца купује искључиво гориво
наведено у спецификацији из предходног става.
Члан 2.
После закључивања уговора цене нафтних деривата утврђују се и мењају одлукама
Продавца у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији.
Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на
дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране купца
на бензинским станицама Продавца.
Члан 3.
Вредност овог уговора је 2.900.000,00 динара без Пореза на додату вредност (ПДВ),
односно 3.480.000,00 динара са ПДВ.
Члан 4.
Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата које
врши Купац.
Картице се издају Купцу након потписивања овог уговора сагласно Захтеву и
Спецификацији возила за издавање Картице.
Члан 5.
Купцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по свакој Картици, на основу
достављених података од стране Купца.
Уговорне стране су дужне да изврше примопредају Картица, о чему се саставља
Записник који потписују овлашћени представници обе уговорне стране.
Члан 6.
Купац се обавезује да Картице чува са дужном пажњом да не би дошло до
злоупотребе или губитка. Купац се обавезује да у случају губитка, крађе или уништења
Картице, о томе без одлагања обавести Продавца у писаној форми.
Продавац се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или уништењу
картице, исту утврди неважећом.
У случају раскида, Купац је дужан да картице врати Продавцу.
Уколико Купац не врати картице Продавцу у року од 30 дана након раскида
Уговора, Продавац ће Купцу фактурисати издате, а невраћене картице по цени _______
динара.
Члан 7.
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Уколико се Купац не придржава одредаба овог уговора, Продавац задржава право
блокирања и одузимања свих издатих Картица.
Члан 8.
Купац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење Картице.
Купац уплаћује динарска средства, до износа из члана 4. овог уговора, на текући
рачун
Продавца
бр.
_______________________
који
се
води
код
банке_______________________.
На основу извршених уплата, Купцу се на крају месеца издаје авансни рачун.
Члан 9.
Купац може преузимати нафтне деривате путем Картице, до износа уплаћених
средстава.
Члан 10.
Продавац једном месечно доставља Купцу коначан рачун за испоручено гориво по
типовима возила, заједно са спецификацијама о трансакцијама путем картице.
Члан 11.
Продавац гарантује да је квалитет испоручене робе утврђен Правилником о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС“,
123/2012, 63/2013 и 75/2013), односно другим важећим прописом који регулише квалитет
предметног горива.
Члан 12.
Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања / пријема
робе, а у случају приговора на квалитет у року од 24 часа од сазнања за недостатак.
У случају приговора на количину робе, Купац одмах обавештава Продавца, који је
дужан да упути Комисију за решавање рекламација која ће на лицу места утврдити
чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник.
У случају приговора на квалитет робе, Купац одмах обавештава Продавца који
упућује стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу.
Уколико Купац не поступи у складу са ставовима 1, 2. и 3. овог члана, његова
рекламација се неће разматрати.
Купац и Продавац су сагласни да до момента окончања рекламационог поступка
свака страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом.
Уколико се утврди да рекламација није основана, трошкове поступка рекламације
сноси Купац.
Члан 13.
Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплава,
пожара, земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних органа или
организација и других догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који у
потпуности или делимично спречавају уговорне стране да изврше уговорне обавезе.
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Продавац се ослобађа одговорности у случају поремећаја у снабдевању тржишта
нафтом и нафтним дериватима који су изазвани: актима државних органа, изменама
прописа који регулишу услове и начин увоза, прераде и промета нафте и нафтних
деривата, кваровима, или непланираним ремонтима рафинерија или нафтовода и сличним
догађајима.
Члан 14.
Уговор се закључује на одређено време, најкасније до 31.12.2015. године, односно
док Купац не купи гориво до уговореног износа из члана 3. овог уговора
У случају да нека од одредаба, односно неки од прилога овог уговора престану да
буду у складу са важећим законским прописима, или актима и одлукама Продавца, на
послове из овог Уговора примењиваће се прописи, односно акта и одлуке Продавца који
су ступили на снагу.
Продавац је дужан да о изменама из претходног става овог члана писменим путем
обавести Купца у року од пет радних дана од датума ступања измена на снагу.

Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то не буде
могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 16.
Овај Уговор се може изменити или допунити у писаној форми - закључивањем
анекса уговора, у складу са Законом о јавним набавкама.
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној
статусној или организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке
(текући рачун, адреса, овлашћена лица и др.)
Члан 17.
За све што овим Уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 18.
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране
овлашћених заступника уговорних страна.
Члан 19.
Саставни део овог Уговора су:
- Прилог 1: Списак бензинских станица Продавца на територији Републике Србије
(са Градом Београдом), без аутономних покрајина
- Прилог 2: Списак службених возила Купца
Члан 20.
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Овај Уговор је закључен у четири оригинална примерка, по два за сваку уговорну
страну.
Продавац

Купац
Директор

_____________________

______________________
Александар Драгишић

* Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише одговорно лице понуђача и да
парафира сваку страну уговора
Напомена:
- Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава
овлашћено лице понуђача;
- Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава
овлашћено лице понуђача;
- Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора потписује и
оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице.

Образац бр. VI
- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач:
Адреса:
Редни бр.
набавке:
Понуда број:
Место и датум:

ЈНМВ 10/2014, гориво

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012) и чл. 6. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације
(„Службени гласник РС“, бр. 29/2013), структура трошкова за припремање понуде у
поступку ЈНМВ 10/2014 – добра - гориво, је следећа:
1. _______________________________________,_________________- динара
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(врста трошкова)
2. _______________________________________,_________________- динара
(врста трошкова)
3. _______________________________________,_________________- динара
(врста трошкова)

М.П.

Понуђач
_____________________
(печат и потпис овлашћеног лица)

Напомена: у складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012), трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. Ако се поступак ове јавне набавке
обустави из разлога који су на страни Наручиоца, исти је дужан да понуђачу надокнади
трошкове израде узорка или модела ако су израђени у складу са техничким
карактеристикама из Конкурсне документације, као и трошкове прибављања средстава
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Образац VII
- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Понуђач (учесник
у
заједничкој
понуди):
Адреса:
Редни бр.
набавке:
Понуда број:
Место и датум:

ЈНМВ 10/2014, гориво

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да понуду
подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
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Понуђач
М.П.

____________________________
(печат и потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ VIII
- ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА ГОРИВА
Понуђач (учесник
у
заједничкој
понуди):
Адреса:
Редни бр.
набавке:
Понуда број:
Место и датум:

ЈНМВ 10/2014, гориво

Овом изјавом гарантујемо да ћемо Заводу за заштиту природе Србије (Наручиоцу)
испоручивати гориво (дизел и бензин) одговарајућег квалитета, у складу са Правилником
о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник
РС“, бр. 123/2012, 63/2013 и 75/2013), односно другим важећим прописима који регулишу
квалитет предметног горива.

Понуђач
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М.П.
____________________________
(печат и потпис овлашћеног лица)

