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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
БРОЈ: 01/2015-ДОБРА- набавку

горива за службена возила Института за

шумарство у Београду
Врши се измена начина плаћања, па уместо одложеног плаћања, утврђује се авансно
плаћање на основу предрачуна Испоручиоца добара.
Наручилац одређује висину и динамику уплата на рачун Испоручиоца.
Стране: 12/27 – која се односи на Начин плаћања и 13/27 која се односи на Цену
Конкурсне документације ЈНМВ број 01/2015, се мења.
7. МОДЕЛ УГОВОРА О јавној набавци горива за службена возила Института за
шумарство ЈНМВ број 01/2015
Мењају се и допуњују: Чланови 3 и 4 Уговора на страни 20 од 27 Конкурсне
документације и и члан 5 уговора на страни 21 од 27 Конкурсне докуметације, како
би Модел уговора био исправан
У прилогу је:
- страна 12-27 конкурсне документације са наведеном изменом ,
- страна 13-27 конкурсне документације са наведеном изменом ,
- страна 20-27 конкурсне документације са наведеном изменом ,
- страна 21-27 конкурсне документације са наведеном изменом ,
- страна 22-27 конкурсне документације.

Комисија за ЈН број 01/2015

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарском износу, а не у процентима.
-Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
5.4 Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео
понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач,
нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
5.5 Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу као и да наведе проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење
обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира
на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно
подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача, у ком случају ће
добављачу бити омогућено да приговори ако потраживање није доспело.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако
је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије
претходну сагласност наручиоца.
5.6 Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1)
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2)
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3)
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4)
понуђачу који ће издати рачун;
5)
рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6)
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора
7)
именима и професионалним квалификацијама лица која ће бити одговорна за
извршење уговора
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
5.7. Начин плаћања:
Плаћање се врши на основу испостављеног предрачуна од стране Понуђача.
Понуђач ће добра испоручити сукцесиво, према динамици коју одреди
Наручилац. Понуђач ће предметна добра испоручити до укупно уговорене вредности
уговора исказану у динарима без ПДВ-а, према цени која важи на дан испоруке.
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VII. МОДЕЛ 5.8. Цена у понуди мора бити исказана у динарима, без пореза на додату
вредност (ПДВ) и обухвата цену реализације, као и све друге зависне трошкове.
У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти који
нису исказани у укупној цени неће се узимати у обзир.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена
има предност у случају несагласности.
Цене у понуди су дате на дан сачињавања понуде. После закључења уговора, сходно
кретању цена на тржишту нафтних деривата на територији Републике Србије, Испоручилац
задржава право да цену коригује односно својом одлуком утврђује и мења.
Испоручене нафтне деривате Испоручилац ће фактурисати Купцу по цени која важи на
дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране Наручиоца
на бензинским станицама Испоручиоца.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 57. Закона.

5.9. Средство обезбеђења
Наручилац не захтева обезбеђење испуњења обавеза.
5.10. Поверљивост података
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве у
складу са законом понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и поднете понуде,
до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

Докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од
значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде неће се сматрати
поверљивим.
5.11 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде:
Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20.
Закона о јавним набавкама, односно писаним путем, путем поште, електронске поште и
факсом.
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље
одговор у писаном облику заинтересованом лицу и да истовремено ту информацију
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем
понуде заинтересовано лице може упутити уз напомену «Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације-јавна набавка 01/2015 –
набавка горива за потрeбе рада », на неки од следећих начина:
-путем поште на адресу наручиоца: Институт за шумарство, Кнеза Вишеслава
број 3, Београд.
-електронском поштом, e mail: radojica.pizurica@gmail.com.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
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7. МОДЕЛ УГОВОРА
За јавну набавку бр. 01/2015 – набавка горива за службена возила Института за
шумрство, Београд Кнеза Вишеслава број 3,
Уговорне стране :
1. Република Србија – ИНСТИТУТ ЗА ШУМАРСТВО, Београд, Кнеза
Вишеслава бр. 3, ПИБ 103292177, матични број 17541102, које заступа
директор др Љубинко Ракоњац, у даљем тексту Наручилац
2. Предузеће ________________________________________________________, са
седиштем у __________________, улица ______________________________,
ПИБ _______________________, матични број _____________________, рачун
бр. _________________________________________ отворен код пословне банке
_____________________________________________, које заступа директор
_______________________________________________,
у
даљем
тексту
Испоручилац добара
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора је набавка горива за службена возила Института за шумаство
у Београду улица Кнеза Вишеслава број 3, у свему према конкурсној документацији и
понуди Добављача бр.___________ од_____________, која је дата у прилогу a исказана
у спецификацији која чини саставни део овог Уговора.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВРНИХ СТРАНА
Члан 2.
Испоручилац ће Наручиоцу испоручивати добра из члана 1 овог Уговора у
складу са потребама Наручиопца у погледу врсте и количине наведених добара –
сукцесивне испоруке.
Члан 3.
Испоручилац се обавезује да приликом испоруке добара Наручиоцу изда фискални
рачун – слип са уписаним бројем регистарских таблица возила у које сипа гориво.
Члан 4.
Цене у понуди су дате на дан сачињавања понуде. После закључења уговора,
сходно кретању цена на тржишту нафтних деривата на територији Републике Србије,
Испоручилац задржава право да цену коригује односно својом одлуком утврђује и
мења.
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Испоручене нафтне деривате Испоручилац ће фактурисати Купцу по цени која
важи на дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од
стране Наручиоца на бензинским станицама Испоручиоца.
Испоручилац гарантује квалитет испоручених добара за период на који је склопљен
уговор.
Члан 5.
Наручилац
се обавезује да Испоручиоцу изврши авансну уплату на основу
испостављеног поредрачуна. Наручилац одређује висину и динамику уплата на рачун
за коришћење картице. Наручилац уплаћује динарска средства на текући рачун
Испоручиоца и упалту врши према инструкцијама Испоручиоца.
Сходно извршеним уплатама Наручиоцу се на крају месеца издаје авансни рачун.
Наручилац може преузети нафтне деривате путем дебитне картице до износа уплаћених
средстава.
Испоручилац на крају месеца доставља Наручиоцу коначан рачун за испоручене
нафтне деривате, по типовима возила, заједно са спецификацијама о тренсакцијама
путем картице.
Члан 6.
Добра која су предмет овог уговора су оквирне потребе ( у погледу врсте и количине)
Наручиоца за временски период од годину дана.
Наручилац задржава право корекције уговорених количина добара, у случају
измењених околности у пословању.
Члан 7.
А) Уговорне стране су сагласне да се набавка добара по овом уговору врши
путем дебитних картица за гориво које ће Наручиоцу у складу са овим уговором
издати Испоручилац.
Б) Дебитне картице се издају Наручиоцу након потписивања уговора и на
основу захтева и спецификације возила за издавање картице.
В) Уколико возила већ поседују дебитне картице Испоручиоца, Испоручилац је
дужан да продужи важност дебитних картица са одговарајућим лимитом који
Наручилац добара одреди. Уколико возила не поседују дебитне картице изабраног
Испоручиоца, Испоручилац ће на основу захтева издати Наручиоцу корпоративне
картице за свако возило.
Г) Наручиоцу се утврђује дневни или месечни лимит по свакој картици на
основу достављених података од стране Наручиоца.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Уговор се закључује на одређено време, односно на рок од 1 године ступа на
снагу даном потписивања овлашћених представника и овере Уговора од стране
уговорних страна.
Страна 21 од 27

Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да за све што није регулисано овим уговором важе
одредбе одговарајућих закона.
Члан 10.
Све евентуалне неспоразуме који проистекну из овог уговора, уговорне стране
ће решавати споразумно, а уколико не постигну сагласност, одређује се надлежност
Привредног Суда у Београду.
Члан 11.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку
уговорну страну.
НАРУЧИЛАЦ:
_________________________
Др Љубинко Ракоњац, директор

ДАВАЛАЦ УСЛУГА:
_____________________
, директор
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