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Укупна понуђена цена без ПДВ износи 

___________________
 динара. 

ПДВ износи 
___________________

 динара. 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом износи 
___________________

 динара. 

 
Рок важења понуде: ________дана од дана отварања понуда. (Обавезно уписати) 

Напомена: Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. У случају 

истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде 

на може мењати понуду. 

Квалитет добара: Квалитет горива према важећим прописима и стандардима квалитета (прописи 

ЈУС-а и Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла). 

Доставити уверење (Фабрички протокол о испитивању квалитета производа или 

атест/сертификат/извештај/декларацију и сл.) о квалитету горива према важећим прописима и 

стандардима квалитета (прописи ЈУС-а и Правилником о техничким и другим захтевима за течна 

горива нафтног порекла), издато од стране акредитоване установе (лабораторије и сл.). ЕУРО 

ДИЗЕЛ мора да задовољи услове прописане стандардом ЕН 590. 

Рабат: Обавезује се понуђач да у својој понуди предвиди попуст у цени за сваку врсту захтеваног 

горива (проценат рабата), односно да проценат одобреног рабата у току реализације уговора буде 

у висини који је одређен у понуди на дан отварања. 

НАЧИН УСКЛАЂИВАЊА ЦЕНА: Након закључења уговора наручилац може да дозволи промену 
цене само из објективних разлога који морају бити одређени у конкурсној документацији, односно 
предвиђени посебним прописима. 

 Објективност разлога: значи да су таквог карактера да би се тицали свих понуђача који су 
учествовали у конкретном поступку јавне набавке, тако да би свако од њих био принуђен да 
због тих разлога промени понуђену цену. На пример промена набавне цене нафтних 
деривата на више или на ниже и слично из разлога што се цене истих формирају на 
домаћем и међународном тржишту на основу понуде и тражње.   

 Посебни прописи: Своју понуду понуђач исказује у односу на максимално одобрене цене 
према Закону о акцизама и другим посебним прописима који регулишу или утичу на 
формирање цена нафтних деривата у моменту подношења понуда.  

Цене у понуди дате су на дан сачињавања понуде. После закључења уговора цене нафтних 
деривата утврђују се и мењају 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. 

  

                      Датум                               Понуђач 
        М. П.  

  ____________________________             ______________________________ 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени и да је сагласан са прописаним условима. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

о додељивању јавне набавке нафтних деривата за 2016. годину склопљен дана:  ____.____. 
2016. године у Обреновцу, 

 
ИЗМЕЂУ: 
 
Јавно комунално предузеће „Обреновац” из Обреновца, ул. Цара Лазара 3/1, ПИБ: 101935647, 
матични број: 07041985, текући рачун: 205-114377-46 Комерцијална банка, (у даљем тексту: 
Наручилац), кога заступа директор Зоран Лапчевић, дипл. економиста. 
 
и 
 
„________________________________________________________________ из 
________________________,ул. ________________________________________ бр. ______ ПИБ: 
____________   , матични број: ____________, текући рачун: ______________:______________ 
банка, (у даљем тексту: Добављач), кога заступа _________________________________________. 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

Члан 1. 
 
Предмет овог уговора је куповина нафтних деривата из асортимана Понуђача, у складу са понудом 
у отвореном поступку шифра јавне набавке бр. ЈНОП-Т-05/2016 (у даљем тексту: „добара”), што је 
предмет јавне набавке Наручиоца оглашене на Порталу јавних набавки и у „Службеном гласнику 
РС“. 
 

Члан 2. 
 
Добављач ће испоручити добра Наручиоцу у складу са његовим потребама и захтевима у 
конкурсној документацији (врстом, количином и местом испоруке добара) и према прихваћеној 
понуди, која је саставни део овог Уговора. 
 
ЦЕНА: 

Члан 3. 
 
Уговорне стране уговарају оквирне количине и цене које је Добављач приликом конкурисања за 
додељивање овог уговора.  
Основица за обрачун рабата је количина нафтних деривата без пореза на додату вредност за 
сваки литар испорученог горива и за све врсте горива из техничке спецификације у току 
реализације уговора. 
У случају измене цена након закључења уговора наручилац може дозволити промену уговорених 
цена као битног елемента уговора само из објективних разлога који су наведени и одређени у 
Обрасцу понуде у конкурсној документацији предметног поступка јавне набавке или су предвиђени 
посебним прописима. Образложено обавештење о промени цена нафтних деривата из наведених 
разлога, Добављач је дужан да достави Наручиоцу уз фактуру уколико је за испоручене количине 
на које се односи фактура на тржишту дошло до промене цена у односу на уговорене цене. 
 
Дужничко поверилачки однос уговорних страна настаје даном издавања фактуре. Плаћање, на 
основу испостављене фактуре, у року не дужем од 45 дана од сваке појединачне испоруке.  
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РОК  ИЗВРШЕЊА: 

 Члан 4. 
 

Добављач се обавезује да предметна добра испоручује Наручиоцу сукцесивно, према договореној 
динамици.  
Добављач се обавезује да Наручиоцу стави на располагање све врсте робе која је предмет уговора 
на својој пумпи у Обреновцу.  
 

ГАРАНЦИЈА ИСПОРУКЕ, КОЛИЧИНЕ И КВАЛИТЕТА: 
 

Члан 5. 
 

Добављач гарантује квалитет испоручене робе (за евро дизел,  евро премијум бмб 95) одређен 

Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (» Сл. гласник РС 

 бр. 111/2015 од 29.12.2015, а за ТНГ (течни нафтни гас) мора да задовољава све захтеве 

дефинисане Правилником о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас  (Сл. гласник РС 

број 97/10 од 21.12.2010.), Правилник о измени правилника о техничким и другим захтевима за 

течни нафтни гас (Сл. гласник РС број 123/2012  од 28.12.2012.) и Правилник о изменама и 

допунама правилника о техничким и другим захтевима за за течни нафтни гас (Сл. гласник РС 

63/2013 од 19.07.2013).  
 

Члан 6. 
 

Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком случају је 
дужан да уложи приговор без одлагања, одмах након пријема робе, а у случају скривених мана 
одмах након сазнања за скривену ману. 
У случају приговора на количину робе, Наручилац одмах обавештава Добављача, који је дужан да, 
одмах по обавештавању, 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, Наручилац одмах обавештава Добављача, који, одмах по 
обавештавању, упућује стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу. 
Наручилац и Добављач су сагласни да до момента окончања рекламационог поступка свака 
страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом. 
 

Члан 7. 
 
Саставни део уговора је списак возила Наручиоца са регистарским бројевима истих.  
Наручилац је у обавези да одмах обавести Испоручиоца о свим променама везаним за обавезу из 
става 1 овог члана. 

 
Члан 8. 

 
Уговор се закључује за период од годину дана од дана потписивања уговора или до висине 
планираних финансијских средстава. 
 

Члан 9. 
 
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором, 
непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни прописи који 
регулишу материју која је предмет уговора. 
Све евентуалне спорове, настале из овог уговора, уговорне стране су сагласне да решавају 
споразумно, а уколико то није могуће уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 

29 од  41 


	27-41
	28-41
	29-41

