Дел.бр. 26-07/18
Датум: 07.03. 2018.године

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕЛЈН РЕД.БР.1.1.4.
У тексту КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ- ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА
ЛАКО ЕЛ, у делу „ УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ“
На страни 16. тачка 6.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ ( став 4.и 5.).
Текст који се односи на упутство везано за цену који гласи:
Цене које понуди Понуђач биће фиксне у року важности понуде (минимално 30 дана, а ако је
понуђач навео дужи рок важности понуде у обрасцу понуде онда важи тај рок), а након тог
рока уговорена јединична цена добара се може мењати само у изузетним случајевима, ако
дође до значајног поремећаја на тржишту што би проузроковало раст или пад просечних
тржишних цена за уговорена добра изнад или испод 5 %, у односу на понуђену цену добара
на дан отварања понуда. ----члан 115.
У том случају уговорне стране имају право да у писменој форми, уз образложење и
одговарајуће доказе, затраже сагласност друге уговорне стране за корекцијом цене (повећање
или смањење), о чему се, у случају обостране сагласности, закључује анекс уговора.
МЕЊА СЕ И САДА ГЛАСИ:
Цене које понуди Понуђач биће фиксне у року важности понуде (минимално 30 дана, а ако је понуђач
навео дужи рок важности понуде у обрасцу понуде онда важи тај рок), а након тог рока уговорена
јединична цена добара се може мењати у складу са кретањима цена на тржишту нафтних деривата у
Републици Србији. По истеку рока важења понуде, цена важи на дан испоруке.

У складу са извршеном изменом мења се и образац бр.17- МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБВЦИ ДОБАРА- ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКОГ и то члан 3. став 2.- Вредност добарагасног уља-цена.
Образац бр.17- Модел уговора сада гласи:

Комисија за јавене набавке
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ОБРАЗАЦ 17.
МОДЕЛ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
ГАСНОГ УЉА – ЕКСТРА ЛАКОГ
Уговорне стране :
1. Дом ученика средњих школа Прокупље, 18400 Прокупље, ул. Вука
Караџића бр.10, матични број 07204370, ПИБ 100414495, коју заступа
директор Јелена Вуковић, у даљем тексту: Наручилац.
2. Пун назив добављача:____________________________________, из
____________________, ул. ________________________бр. _____, матични
број _____________________, ПИБ ________________,
рачун бр. _____________________________________ код пословне банке
________________, које заступа директор ___________________________,
у даљем тексту добављач.
Предмет Уговора
Члан 1.
Уговорне стране су сагласне да је Наручилац Одлуком о додели уговора
бр.________ од________.године, добављачу доделио набавку добара-гасног уља
екстра лако као најповољнијем понуђачу за испоруку добара- гасног уља екстра
лако- за потребе грејања објекта наручиоца у Дому ученика средњих школа
Прокупље ул.Вука Караџића бр.10, по спроведеном поступку јавне набавке мале
вредности бр.1.1.4.
Члан 2.
Предмет уговора је сукцесивна купопродаја гасног уља екстра лаког ел и
сукцесивна испорука франко купац, за потребе грејања објекта наручиоца у
Дому ученика средњих школа Прокупље ул. Вука Караџића бр.10, по
спецификацији добара из усвојене понуде добављача бр. __________ од
____.___.2018. године, која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора.
Вредност добара -гасног уља - цена
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да укупна вредност добара за уговорену
количину која је предмет Уговора износи:
______________________ динара без ПДВ-а,
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са обрачунатим ПДВ-ом по стопи од ___ %,
што укупно износи __________________ динара са ПДВ-ом,
а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде добављача
број _______ од ____.____.2018. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и биће фиксна у року важности
понуде (минимално 30 дана, а ако је понуђач навео дужи рок важности понуде у
обрасцу понуде онда важи тај рок), а након тог рока уговорена јединична цена
добара се може мењати у складу са кретањима цена на тржишту нафтних
деривата у Републици Србији. По истеку рока важења понуде, цена важи на дан
испоруке.
Реализација предмета јавне набавке
Члан 4.
Добављач ће испоруку добара-гасног уља реализовати на следећи начин:
1. самостално без ангажовања подизвођача,
2. самостално уз ангажовање следећих подизвођача:
- _______________________________________________
(назив
подизвођача),
са
седиштем
у
___________________
ул.
_____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________, коме је поверена испорука следећих позиција добара
__________________________________________________ што износи
____ % укупно уговорене вредности добара,
- _______________________________________________
(назив
подизвођача),
са
седиштем
у
___________________
ул.
_____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________, коме је поверено испорука следећих позиција добара
__________________________________________________ што износи
____ % укупно уговорене вредности добара,
- Преко наведених подизвођача реализује се укупно ____ % уговорене
вредности добара.
Испоручилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих
уговорених обавеза, што се односи и на добра испоручена од стране
подизвођача, као да их је сам испоручио.
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3. заједнички као група понуђача коју чине:
- _______________________________________________ (назив носиоца
посла),
са
седиштем
у
___________________
ул.
_____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________, коме је поверена испорука следећих позиција добара
__________________________________________________ што износи
____ % укупно уговорене вредности добара,
- _______________________________________________ (назив члана
групе),
са
седиштем
у
___________________
ул.
_____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________, коме је поверено испорука следећих позиција добара
__________________________________________________ што износи
____ % укупно уговорене вредности добара,
- _______________________________________________ (назив члана
групе),
са
седиштем
у
___________________
ул.
_____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________, коме је поверено испорука следећих позиција добара
__________________________________________________ што износи
____ % укупно уговорене вредности добара.
Добављач – носилац посла односно овлашћени члан групе понуђача одговара
Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са
осталим члановима групе понуђача.

Услови и начин плаћања
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору врши на
следећи начин:
--- авансно по профактури добављача, у року од 5 дана од дана пријема
профактуре, а добављач ће доставити наручиоцу рачун за стварно издату
количину гасног уља на основу отпремнице добављача.
Извршена уплата се сматра авансом без права на камату.
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са
ликвидним могућностима буџета Републике Србије.
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Рок за испоруку добара- гасног уља и пратећа документација
Члан 6.
Добављач се обавезује да уговорена добра- сукцесивно испоручује у року
од ______ дана (не може бити дуже од 7 календарских дана) од уплате аванса
из чл.5. овог уговора.
Добављач се обавезује да гасно уље екстра лако ел испоручује у свему
према техничкој документацији, прописима, стандардима, техничким
нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту добара.
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испорученог гасног
уља екстра лако ел, одређен прописима СРПС и Правилником о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног порекла (Службени гласник РС бр.
111/15), а у складу са свим захтевима наручиоца из конкурсне документације и
на основу обострано потписаног уговора о јавној набавци добара.
Под роком испуњења уговорне обавезе, сматра се дан испоруке уговорене
количине и обострано оверених отпремница и предаја пратеће документације.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности
Наручиоца.
Приликом испоруке добављач је дужан да представнику наручиоца
преда у писменој форми уредно оверене атесте и другу пратећу документацију
прописану законом за нафтне деривате.
Члан 7.
Рок за испоруку добара се продужава на захтев добављача:
Захтев за продужење рока за испоруку добара, добављач писмено
подноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања околности које утичу на
уговорени рок.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса Уговора
о томе постигну писмени споразум.
Осигурање и финансијско обезбеђење
Члан 8.
Добављач је дужан да Наручиоцу након закључења Уговора преда
сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај исплаћеног аванса и то:
1. у року од 5 дана од дана закључења уговора доставља наручиоцу
сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај исплаћеног
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аванса са ПДВ-ом у корист наручиоца која гласи на целокупан
износ из уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом „ без
протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 15 (петнаест)
дана дужим од уговореног рока испоруке добара-, с тим да евентуални
продужетак рока за испоруку добара има за последицу и продужење
рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који
ће бити продужен и рок за испоруку добара-;
Уговорна казна
Члан 9.
Уколико Добављач не испоручи -добра у уговореном року, дужан је да
плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 ‰ (промила) од укупно
уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не
може бити већи од 5 % од укупно уговорене вредности - добара.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног
пристанка Добављача, умањењем коначног рачуна.
Ако је Наручилац због закашњења у испоруци -добара, претрпео штету
која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно
поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и
износ штете Наручилац мора да докаже.
Контрола квалитета и квантитета
Члан 10.
Наручилац има право на контролу квалитета и квантитета испоручених добара у
складу са законом који уређује купопродају добара (када су у питању видљиви и
скривени недостаци). Наручилац врши рекламацију на законом дефинисан
начин.
Раскид Уговора
Члан 11.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор:
o уколико Добављач добара касни са испоруком добара дуже од 15
календарских дана.
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o уколико испоручено добро не одговара техничким карактеристикама,
прописима или стандардима за ту врсту добара и квалитету наведеном у
понуди Добављача добра, а Добављач није поступио по примедбама
овлашћеног лица Наручиоца.
o у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Уколико дође до раскида Уговора пре испоруке комплетно уговорених
количина добара – гасног уаљ ел заједничка Комисија ће сачинити Записник о
до тада испорученој количини опреме и њиховој вредности.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора
и доставља се другој уговорној страни.
Остале одредбе
Члан 12.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 13.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда уНишу.
Члан 14.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2
(два) задржава свака уговорна страна.
НАРУЧИЛАЦ:

ДОБАВЉАЧ:
МП

Име и презиме овлашћеног
лица

МП
Име и презиме овлашћеног
лица

Сагласан са моделом уговора: МП ____________________ (потпис понуђача)
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