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У Конкурсној документацији за јавну набавку добара , број ЈНМВ 08/ 2017,
број 01-30/180, од 28. 02. 2017.године (у даљем тексту : КД ), врше се следеће измене и допуне:

1. измена:
На страни број 8 КД, III – Поглавље, тачка 2, на крају реченице текст у
( Службени гласник Републике Србије, број 123/2012., 63/2013. и 75/2013.) -БРИШЕ СЕ,
и нови текст гласи :
( Службени гласник Републике Србије, број 111/2015.)

2. измена:
На страни број 22 КД, VI –Поглавље, тачка 2.
СТРУКТУРА ЦЕНЕ, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ И ПЛАЋАЊА- БРИШЕ СЕ,
и нови текст гласи:
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2. СТРУКТУРА ЦЕНЕ ,УСЛОВИ ИСПОРУКЕ И ПЛАЋАЊА
Ред
производ
Количина
цена по литру
број
у литрама без ПДВ-а са ПДВ-а
1
1.

2
Евро дизел

3
5.500

4

5

вредност
без ПДВ-а
са ПДВ-а
6 (3х4)

7 (3х5)

1. Укупна цена без ПДВ-а ..................... динара
2. Укупна цена са ПДВ-ом ................... динара
3. На територији Републике Србије понуђач поседује/користи ........ бензинских пумпи.
4. Рок плаћања је ................дана, рачунато од дана уредно запримљеног рачуна код Наручиоца.
5. Рок важења понуде ...... дана
У _____________, дана ______ 2017. године

М.П.

Понуђач
______________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомене: Све ставке у Образцу морају бити попуњене, у супротном понуда ће бити одбијена. Образац понуде понуђач
мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
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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3. измена :
Страна 23- 26, VI – Поглавље, тачка 3. Модел уговора за ЈНМВ 08/2017- БРИШЕ СЕ,
и нови текст гласи :
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3. МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ЈНМВ 08/2017
гориво за путничке аутомобиле

Закључен између следећих уговорних страна :

1. Београдске пословне школе-Високe школе струковних студија из Београда, улица
Краљице Марије 73, ПИБ : 100005375, матични број: 07451920, број рачуна:
840-1875666-03 коју заступа директор проф. др Ђуро Ђуровић (у даљем тексту: Наручилац
)
и
2. ..................................................................................... из ................................ улица
................ ...................број......., ПИБ ..................., матични број ............... ............,шифра
делатности ................................текући рачун број ..................... .............телефон ................., еmail ..................................кога заступа ................. ............................... ..(у даљем
тексту:Добављач).
Остали учесници у заједничкој понуди:

1.назив ..............................................................................,из............................. улица ............
......................... ........ број....... ПИБ..................матични број....................... кога
заступа...................... ...............;
2. назив ..............................................................................,из............................. улица ............
......................... ........ број....... ПИБ..................матични број....................... кога
заступа...................... ...............;
3. назив ..............................................................................,из............................. улица ............
......................... ........ број....... ПИБ..................матични број....................... кога
заступа...................... ...............;

Подизвођачи:
1. назив ..............................................................................,из............................. улица ............
......................... ........ број....... ПИБ..................матични број....................... кога
заступа...................... ...............;
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2. назив ..............................................................................,из............................. улица ............
......................... ........ број....... ПИБ..................матични број....................... кога
заступа...................... ...............;
Уговорне стране констатују:
1. Да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности, број ЈНМВ
08/2017 - гориво за путничке аутомобиле, на основу позива понуђачима, на порталу
Управе за јавне набавке и на својој интернет адреси www.bbs.edu.rs и све у складу са
чланом 39., чланом 61. и 62. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике
Србије, 124/2012., 14/2015. и 68/2015.)
2. Да је Добављач поднео самостално/заједничку/са подизвођачем (заокружити)
понуду број....... ..од ......... ..2017.године, која у потпуности одговара стандардима за ту
врсту добара и захтеваним техничким карактеристикама датим у конкурсној
документацији број ЈНМВ 08/2017.
3. Да је Наручилац Одлуком број........... од ........2017. године, изабрао Добављача
да са њим закључи овај Уговор.
4. Да се овај Уговор закључује сходно члановима 112. и 113. Закона о јавним
набавкама
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је јавна набавка горива за путничке аутомобиле (у даљем
тексту: гориво, евро дизел) , а у свему према одредбама овог Уговора, према понуди
Добављача број............ од …………
2017. године, и према захтевима и условима
Наручиоца утврђеним у Конкурсној документацији Број ЈНМВ 08/ 2017 и понуди
Добављача .
Конкурсна документација и понуда Добављача из става 1. овог члана су саставни
део овог Уговора.
Члан 2.
Добављач ће делимично извршење испоруке уговореног горива, евро – дизел
уступити ..................................................................................................................................
........................................................................... , са учешћем у вредности Уговора од ......
%), у складу са својом понудом, подизвођачу ......................................................
....................... ................................... (назив подизвођача)
Добављач је у потпуности одговоран Наручиоцу за квалитет и квантитет
уговорених количина горива, евро дизел испоручен од стране подизвођача.
Учесници у заједничкој понуди који наступају као Група понуђача, одговорни су
неограничено и солидарно за извршење Уговора.
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ВРЕДНОСТ УГОВОРА, ЦЕНЕ И КОЛИЧИНЕ

Члан 3.
Укупна уговорена вредност горива, евро дизел који је предмет овог Уговра износи
..............................
(словима..............................................................................................)
динара
без
ПДВ,односно...................
(словима................................................................................... ) динара са ПДВ (попуњава
понуђач).
У вредност из става 1. овог члана су укључени и сви трошкови испоруке.
Члан 4.
Вредност Уговора је дефинисана количинама и ценама датим у Обрасцу структуре
цене у Конкурсној документацији.
Уговорне стране су сагласне да Добављач може да врши промену цене из
Конкурсне документације у случајевима промене цене на тржишту нафтних деривата у
Републици Србији.
Цене из става 1. овог члана не могу бити више од цена из званичног ценовника
Добављача који је на снази у моменту точења горива.

Члан 5.
Укупне количине купљеног горива евро дизел, до краја реализације овог Уговора,
могу бити кориговане у складу са кретањем цена и потребама Наручиоца, али тако да не
прелазе укупну вредност из члана 2. овог Уговора.

МЕСТО ИСПОРУКЕ И КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНОГ ГОРИВА

Члан 6.
Добављач се обавезује да Наручиоцу испоручи гориво евро дизел на захтев
Наручиоца на свакој његовој бензинској станици у Републици Србији.
Члан 7.
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Добављач гарантује
квалитет испорученог горива евро дизел
у складу са
Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
( Службени гласник Републике Србије, бр.111/2015.) односно другим важећим прописима
из ове области.
Члан 8.
Наручилац има право на рекламацију количине и квалитета испорученог горива евро
дизел.
На рекламацију количине горива Наручилац је дужан да уложи приговор без
одлагања,одмах приликом преузимања/пријема горива евро дизел.
На рекламацију квалитета горива Наручилац је дужан да уложи приговор у року од 24
часа од сазнања за недостатак, а Добављач је дужан да без одлагања упути стручно лице
ради узорковања горива које се даје на анализу.
Рок за одговор на рекламације из става 2. и 3. Овог члана је 10 ( десет ) дана.
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 Наручилац, а уколико се утврди да је рекламација основана, трошкове сноси
Добављач.
Добављач сноси и трошкове евентуалних кварова на моторним возилима насталим
због непоштовања квалитета из члана 7. овог Уговора.

РОК ПЛАЋАЊА, ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА КАРТИЦЕ

Члан 9.
За преузете количине Добављач ће задужити Наручиоца издавањем рачуна и то у
следећим временским периодима...........................................................................
( попуњава Понуђач ).
Рок плаћања је ..........дана, рачунато од дана уредно запримљеног рачуна из става 1. овог
члана код Наручиоца.
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Члан 10.
Наручилац преузима гориво евро дизел путем картица за гориво издатих од стране
Добављача након потписивања овог Уговора и на основу попуњеног и достављеног
захтева за издавање картица од стране Наручиоца.
Број картица утврђује Наручилац.
Члан 11.
Уговорне стране су дужне да изврше примопредају картица, о чему се саставља
записник, који потписују овлашћени представници обе уговорне стране.
Наручилац се обавезује да картице из става 1. овог члана чува са дужном пажњом
како не би дошло до злоупотреба или губитка.
По истеку времена на који је Уговор закључен, или утрошка уговорених количина,
Наручилац је дужан да картице врати Добављачу.

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 12.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране.
Рок важења уговора је годину дана од дана ступања на снагу.
Овај уговор престаје да важи и пре истека рока из става 1. овог члана, уколико се
утроше средства из члана 2. овог Уговора, о чему Наручилац обавештава Добављача.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у току извршења овог
Уговора решавају договором.
Уколико договор није могућ настали спор ће решавати судским путем са
надлежношћу суда у Београду.
Члан 14.
На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) за
Добављача и 2 (два) за Наручиоца.
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НАРУЧИЛАЦ

ДОБАВЉАЧ

____________________________

М.П.

___________________________

Директор,
проф. др Ђуро Ђуровић

У Београду, ____________ 2017. године
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КОМИСИЈА
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