,,РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА,, ДОО
СУБОТИЦА
ТРГ ЛАЗАРА НЕШИЋА 1
Број: VII-22/2018
Дана: 03.04.2018. године
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку, образована Решењем Наручиоца број: VII11/2018 од 19.03.2018 године припремила је
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАБНУ НАБАВКУ ДОБАРА ПОГОНСКО ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА
ЈНМВ 02/18
1. У конкурсној документацији за јавну набавку добара – Погонско гориво за службена
возила, редни број ЈНМВ 02/2018 у делу „VI Моделу уговора“ брише се став 2. члана 13.
2. У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
3. Измењени образац Модела уговора налази се у прилогу ове одлуке. Понуђач је у
обавези да приликом припреме своје понуде користи измењен образац, у супротном ће
Наручилац понуду одбити.
4. Наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.

За Комисију за јавну набавку

Друштво с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци добра – Погонско гориво за службена возила
Редни број ЈНМВ 02/18
Закључен између:
„Регионална депонија“ ДОО Суботица, Трг Лазара Нешића број 1, ПИБ:
105425742, матични број: 20354194, број рачуна 840-499743-34, Управа за трезор., као
наручиоца услуге (у даљем тексту: Наручилац) које заступа директор Csilla Góli, с једне
стране и
1.

___________________________________________,
са
седиштем
у
____________________, улица ________________________________ број ___, ПИБ:
___________________________, матични број: _______________________________,
рачун
број:
__________________________________
код_________________________
банке,
које
заступа
директор
_________________________(у даљем тексту: Извођач), са друге стране
_______________________________
__________________________________
______________________________
__________________________________
______________________________
__________________________________
______________________________
________________________________
(остали понуђачи из групе понуђача)

(назив подизвођача)

Предмет уговора је добро – погонско гориво за службена возила у свему према
спецификацији добара Наручиоца, понуди Добављача и Обрасцу структуре цена дате у
поступку јавне набавке спроведен под бројем ЈНМВ 02/18, на основу Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број: VII-10/2018 од дана 19.03.2018. године при чему
стране сагласно констатују:
- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник
Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке
мале вредности 02/18 - Погонског горива за службена возила, са циљем закључења
уговора са Добављачем на период од једне године.
- да је Наручилац донео одлуку о закључивању уговора број ********* између
Наручиоца и Добављача;
- да је Добављач доставио понуду број _________ од _____ 2018. године,
- да понуда Добављача у потпуности одговара техничким спецификацијама из
конкурсне документације,
- понуда Добављача, Образац структуре цена и спецификација наручиоца из става 1.
овог члана се налазе у прилогу овог уговора и чине његов саставни део.
- уколико је поднета заједничка понуда навешће се споразум, протокол, уговор или др.
Правни акт којим је прецизирана одговорност сваког Добављача посебно, број
_________
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Члан 1.
Предмет уговора у складу са условима из конкурсне документације за јавну
набавку број ЈНМВ 02/18 је – Погонско гориво за службена возила, Понудом добављача,
Обрасцем структуре цена, одредбама овог уговора и стварним потребама Наручиоца.
Добра која су предмет овог уговора ближе су дефинисана у техничкој
спецификацији добара, а јединичне цене добара су наведене у Обрасцу структуре цена и
исти образаци се налазе у прилогу овог уговора и чине његов саставни део.
У обрасцу Техничке спецификације и Обрасцу понуде дате су оквирне количине
добара, док ће се стварне сукцесивне количине добара утврдити у зависности од
стварних потреба наручиоца.
Члан 2.
Овај уговор се закључује са једним Добављачем на одређено време од 1 (једне)
године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања.
Члан 3.
Јединична цена добара – погонско гориво за службена возило је идентична са ценом
исказане у Обрасцу структуре цена понуђача дате у поступку јавне набавке добра под
бројем ЈНМВ 02/18, дана _______________________.
Цена добара – погонско гориво за службена возило по једном литру износи:
- ЕВРО ПРЕМИУМ БМБ 95– __________________ динара без ПДВ и
__________ дин. са ПДВ-ом и
- ЕВРО ДИЗЕЛ - ______________ динара без ПДВ и _____________ са ПДВом.
Реализација уговорене вредности ће се у 2018. години вршити до износа
расположивих средстава у Финансијском плану и Плану набавки за 2018. годину за
гориво за службена возила. Обавезе које доспевају у 2019. години биће реализоване
највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години за
гориво за моторна возила.
Члан 4.
Уколико у току реализације уговора дође до промене цена на тржишту нафтних
деривата, може се извршити промена јединичних цена датих у понуди.
Наведена промена цена може се извршити само у оквиру процента повећања или
смањења цена у званичном ценовнику Добављача, у односу на цене из ценовника који је
важио на дан подношења понуде, односно на дан претходне промене цена.
Уз испостављену фактуру Добављач ће доставити доказе о промени цене у виду
новог званичног ценовника, у писменој форми, путем поште, електронске поште или
факсом.
Коригована цена важи на дан испоруке добара.
Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране купца на
бензинским станицама Продавца.
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Члан 5.
Стране овог уговора су сагласне да, у складу са чланом 115. Закона о јаним
набавкама, након закључења овог уговора без претходног спровођења поступка јавне
набавке могу повећати обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може
повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 2. oвог члана.
Члан 6.
Добављач је у обавези да приликом закључења уговора или најкасније року од 5
дана, од дана закључења уговора достави бланко сопствену меницу за добро извршење
посла. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање у десном доњем углу на последњој линији.
Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним
номиналним износом од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог
ПДВ-а, да се може наплатити на први позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна» и
«платива на први позив». Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих
потписа, која је издата од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се
прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају
промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази.
Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру
меница и овлашћења који води НБС.
Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет)
дана дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.
Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у
случају ако Давалац услуге не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.
Члан 7.
Добављач се обавезује да ће добра из овог уговора испоручити Наручиоцу
сукцесивно према потребама Наручиоца, коришћењем картице за гориво.
Члан 8.
Добављач се обавезује да Наручиоцу испоручује нафтне деривате на својим
бензинским станицама.
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Члан 9.
Дужничко-поверилачки однос настаје последњег дана у месецу за продају
остварену до краја месеца.
Рок за плаћање је од 30 календарских дана од дана пријема уредне фактуре од
стране Наручиоца.
Добављач испоставља рачун са назнаком ,,Регионална депонија,, ДОО, Суботица,
Трг Лазара Нешића бр. 1. ПИБ: 105425742, матични број: 20354194, број рачуна 840499743-34, Управа за трезор.
Уз фактуру, Добављач доставља Наручиоцу и Извештај о извршеним трансакцијама
продаје – спецификацију.
Члан 10.
Испоручена добра морају у погледу квалитета испуњавати све стандарде SRPS, а у
складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног
порекла („Службени гласник РС“ бр. 111/15).
Члан 11.
Уколико Добављач не испоручује предметна добра на уговорени начин, у
захтеваној количини и уобичајеном квалитету, Наручилац може раскинути овај уговор,
без отказног рока и уз реализацију уговореног средства финансијског обезбеђења.
Члан 12.
Овај уговор се закључује на период од 12 месеца, од дана закључења уговора.
Уколико се уговор не реализује у целости у року од 12 месеца, од дана закључења
уговора, рок за реализацију уговора се може продужити под истим условима,
закључивањем анекса уговора, најдуже до реализације уговорене вредности из члана 2.
овог уговора, у складу са чланом 115. ЗЈН.
Члан 13.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности,
сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015).
Члан 14.
Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог
Уговора ће решавати мирним путем – споразумно.
У случају немогућности споразумног решења спорних питања Уговора се
надлежност Суда у Суботици.
Члан 15.
За све што није регулисано овим Уговорм примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, као и други позитивно правни прописи који регулишу ову
област.
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Члан 16.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац
задржава 2 (два) примерка, а Добављач 2 (два) примерак.
Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране
уговарача.

ЗА ДОБАВЉАЧA

, директор

НАРУЧИЛАЦ:

Csilla Góli, директор

Напомена:
Уговор понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем
подизвођача у модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе
понуђача, односно сви подизвођачи.
* - Попуњава Наручиоц
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