РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-157/2016
Датум: 18.11.2016. године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15),
Комисија Наручиоца сачињава

Измену и допуну конкурсне документације
за отворени поступак јавне набавке – Набавка горива за потребе Градске управе за 2017. и 2018.
годину, бр. XI-13-404-157/2016
Усвајајући предлог потенцијалних Понуђача, Комисија Наручиоца за отворени поступак јавне
набавке – Набавка горива за потребе Градске управе за 2017. и 2018. годину, бр. XI-13-404-157/2016,
врши Измену и допуну конкурсне документације, тако да мења стране број 4/35, 5/35, 23/35, 24/35,
25/35, 26/35, 27/35, 28/35, 29/35 и 32/35, a у свему осталом Конкурсна документација остаје
неизмењена.
Овим обавештавамо Понуђаче да ће се измењене и допуњене стране Конкурсне
документације објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.pancevo.rs
С обзиром на то да је Конкурсна документација измењена 7 дана пре истека рока за
подношење понуда, рок за подношење понуда који је наведен у Позиву за подношење понуда и
Конкурсној документацији Наручиоца је продужен, те ће се у складу са чланом 63. став 5. Закона о
јавним набавкама објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Нови рок за подношење понуда је 28.11.2016. године до 10:00 часова.

НАПОМЕНА: Измењене и допуњене стране чине саставни део Конкурсне документације.
Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са Изменом конкурсне
документације.
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II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Предмет јавне набавке су добра – Набавка горива за потребе Градске управе за 2017. и 2018. годину,
бр. XI-13-404-157/2016 и подразумева следеће:
Редни
број

Опис добра

Јединица
мере

Оквирне количине

1.

Евро БМБ 98 октана

литар

25.000

2.

Евро премиум БМБ 95 октана

литар

40.000

3.

Евро дизел

литар

20.000

4.

Високо квалитетни дизел са адитивима

литар

7.000

5.

Високо октански БМБ са адитивима

литар

15.000

6.

ТНГ-Ауто гас

литар

20.000

Напомена: Количине предметних добара дате су оквирно. Стварна купљена (испоручена) количина
путем уговора о јавној набавци може бити већа или мања од предвиђене количине, у зависности од
потреба Наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи
укупан износ процењене вредности јавне набавке за цео период важења уговора.
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Понуђач обезбеђује квалитет који мора да задовољи све захтеве стандарда одређене важећим
Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Понуђач се обавезује да два пута месечно Наручиоцу доставља рачун и извештај о испорученим
добрима за:
- за остварени промет од 1. до 15. у месецу – до 18. дана у месецу;
- за остварени промет од 16. до последњег дана у месецу – до 3. дана у наредном месецу.
Извештај о испорученим добрима садржи трошкове учињене од стране Наручиоца и њихову
спецификацију и обухвата:
- место, дан и сат пуњења горива;
- врсту и количину испорученог горива;
- јединичну цену испорученог горива из ценовника Понуђача који је важио на дан те испоруке;
- регистарски број возила;
- читање стања километар сата у возилу.
Понуђач се обавезује да, по захтеву Наручиоца, у року за достављање рачуна достави податке
наведене у рачуну и извештају о испорученим добрима и електронским путем.
Наручилац се обавезује да ће за испоручена добра понуђачу плаћање вршити два пута месечно, на
основу примљеног рачуна, и то:
- за остварени промет од 1. до 15. у месецу – до последњег дана у месецу;
- за остварени промет од 16. до последњег дана у месецу – до 15. дана у наредном месецу.
Понуђач је дужан да Наручиоцу обезбеди компанијскe картицe за сва возила Наручиоца, са ознаком
таблице и врсте горива (30 ком.), као и картице за све врсте горива на име Наручиоца (4 ком.).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

5/35
Захтеви у погледу места испоруке и рока испоруке добара
Понуђач се обавезује да гориво испоручује у свим малопродајним објектима - бензинским пумпама на
територији града Панчева и на територији Републике Србије, на захтев овлашћеног лица Наручиоца,
а путем компанијских картица.
Под даном испоруке се подразумева дан испоруке - утакање у возило Наручиоца на малопродајном
објекту – бензинској станици - Понуђача. Овлашћени радник Наручиоца је дужан да приликом
преузимања горива писмено потврди преузете количине горива и упише број службеног возила.
Захтеви у погледу рока важења уговора
Уговор се закључује на одређено време, ступа на снагу и примењује се почев од 01.01.2017. године,
закључно са 31.12.2018. године, односно до висине планираних финансијских средстава Наручиоца.
Утрошком планираних финансијских средстава Наручиоца, пре истека уговореног рока, Уговор
престаје да важи, о чему Наручилац писменим путем обавештава Понуђача.
Захтеви у погледу рока важења понуде
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.
Захтеви у погледу рекламационог рока
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених добара, у том случају је
дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања добара, а у случају приговора
на квалитет у року од 24 часа од сазнања за недостатак.
У случају приговора на количину добара, Наручилац одмах обавештава Понуђача, који је дужан да
упути Комисију за решавање рекламација која ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе
сачинити заједнички записник.
У случају приговора на квалитет добара, Наручилац одмах обавештава Понуђача који упућује стручно
лице ради узорковања добара које се даје на анализу.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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ОБРАЗАЦ 9.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЦЕНАМА
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да су наведене цене у табели
истините:

Ред.
бр.

Датум
(последњих
пет дана до
дана отварања
понуда)

Евро БМБ
98 октана
по литри

Евро
премиу
м БМБ
95
октана
по
литри

Евро
дизел
по литри

Високо
квалитетн
и дизел са
адитивим
а
по литри

Високо
октански
БМБ са
адитивим
а
по литри

ТНГ-Ауто
гас
по литри

1.
27.11.2016.
2.
26.11.2016.
3.
25.11.2016.
4.
24.11.2016.
5.
23.11.2016.
Просечна цена
Укупна просечна
цена

Цене наведене у сивим пољима су цене које се уписују у Образац понуде.

Место:______________
Датум:______________

М.П.

Потпис Понуђача
_______________
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2017. И 2018.
ГОДИНУ

Закључен између:
1. Градске управе града Панчева
са седиштем у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4,
ПИБ:101049012, Матични број: 08331537,
Број рачуна: 840-104640-03, Управа за трезор,
коју заступа начелник Милорад Милићевић
(у даљем тексту: Наручилац)
и
2. ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Добављач),
__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Остали (подизвођачи или чланови групе понуђача)
Основ уговора: Спроведен отворени поступак јавне набавке, бр. XI-13-404-157/2016
Датум одлуке о додели уговора: _________________ године
Понуда изабраног понуђача број ______ од ____________ године
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка горива за 2017. и 2018. годину, на основу спроведеног
отвореног поступка јавне набавке добара – Набавка горива за потребе Градске управе града Панчева
за 2017. и 2018. годину, бр. ХI-13-404-157/2016, и то:
Редни
број

Опис добра

1.

Јединица
мере

Оквирне количине

литар

25.000

литар

40.000

литар

20.000

Евро БМБ 98 октана
2.
Евро премиум БМБ 95 октана
3.
Евро дизел

4.

Високо квалитетни дизел са адитивима

литар

7.000

5.

Високо октански БМБ са адитивима

литар

15.000

6.

ТНГ-Ауто гас

литар

20.000

у свему у складу са Техничком спецификацијом конкурсне документације Наручиоца и
прихваћеном понудом Добављача број ________ од __________ године и Обрасцем структуре цене.
Саставни део овог уговора су и Општи услови за издавање и коришћење компанијских картица,
који се примењују у делу у којем нису у супротности са одредбама овог уговора и понудом из става 1.
овог члана.
Количине предметних добара које ће се сукцесивно испоручивати у периоду важења уговора,
одређиваће Наручилац у складу са својим потребама. Стварна купљена (испоручена) количина путем
уговора о јавној набавци може бити већа или мања од предвиђене количине, у зависности од потреба
Наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи укупан
износ процењене вредности јавне набавке за цео период важења уговора.

(Напомена: Члан 2. овог Уговора брише се у зависности од понуде Добављача)
Члан 2.
Добављач се обавезује да самостално, или са подизвођачима, односно као Група понуђача,
испоручује предметна добра.
У случају да Добављач ангажује подизвођаче, одговоран је Наручиоцу за њихово извршење,
као да га је сам извршио.
Уколико Добављач наступа као овлашћени представник Групе понуђача, чланови групе су
неограничено солидарно одговорни Наручиоцу, за извршење уговорених послова.
У
складу
са
Понудом,
Добављач
ће
реализацију
Уговора
делимично
поверити______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ (навести назив и седиште
сваког ангажованог подизвођача, односно члана групе понуђача уколико је Добављач у Понуди
наступио са подизвођачем/има, односно као група понуђача), и то за послове -делове
понуде________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________.

Члан 3.
Добављач се обавезује да ће у периоду важења овог уговора, на својим бензинским станицама
- малопродајним објектима, Наручиоцу сукцесивно испоручивати гориво у складу са овим Уговором, а
под условом из прихваћене понуде Добављача.

Члан 4.
Добављач гарантује квалитет испоручених добара одређен важећим Правилником о техничким
и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.
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Члан 5.
Уговор се закључује до висине износа планираних финансијских средстава од ___________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно ____________ динара са урачунатим ПДВ-ом, и то:
за 2017. годину на износ од _________________ динара без урачунатог ПДВ-а, односно
____________ динара са урачунатим ПДВ-ом,
за 2018. годину на износ од _________________ динара без урачунатог ПДВ-а, односно
____________ динара са урачунатим ПДВ-ом. (Попуњава Наручилац)
Наручилац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће се исти
реализовати у складу са стварном потрошњом Наручиоца.
Порез на додату вредност обрачунава се у складу са важећим Законом о порезу на додату
вредност.
Цена садржи све трошкове које Добављач има за реализацију ове јавне набавке.
Плаћање доспелих обавеза насталих у 2017. и 2018. години, вршиће се до висине одобрених
апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2017. и 2018. годину.
Наручилац се обавезује да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити
реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години
(Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања
сагласности за закључивање одерђених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у
више година).

Члан 6.
Наручилац се обавезује да ће за испоручена добра Добављачу плаћати по ценама које су
утврђене у ценовнику Добављача, а које су важиле на дан преузимања горива на бензинској станици.
Добављач се обавезује да ће Наручиоцу достављати све измене званичног ценовника, одмах
по његовом доношењу.
Добављач се обавезује да ће Наручиоцу одобравати све попусте на цене и количине које
одобрава и другим корпоративним клијентима, а који ће бити исказани на достављеним рачунима.
Наручилац може раскинути уговор уколико утврди да Добављач није доставио писаним путем
обавештење о попустима из става 3. овог члана.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да, за потребе издавања компанијских картица, Добављачу достави
спецификацију својих моторних возила са регистарским бројевима и другим потребним подацима, као
и све измене ове спецификације.
Добављач се обавезује да ће Наручиоцу без накнаде издати и предати компанијске картице из
става 1. овог члана у року од ____ дана од дана пријема спецификације, односно измене
спецификације, из става 1. овог члана.
Наручилац се обавезује да компанијске картице из става 1. овог члана чува са дужном
пажњом да не би дошло до злоупотребе или губитка.
Члан 8.
Добављач се обавезује да два пута месечно Наручиоцу доставља рачун и извештај о
испорученим добрима за период предвиђен овим ставом, и то:
- за остварени промет од 1. до 15. у месецу – до 18. дана у месецу;
- за остварени промет од 16. до последњег дана у месецу – до 3. дана у наредном месецу.
Извештај о испорученим добрима за период предвиђен овим чланом из става 1. овог члана
садржи трошкове учињене од стране Наручиоца и њихову спецификацију и обухвата:
- место, дан и сат пуњења горива;
- врсту и количину испорученог горива;
- јединичну цену испорученог горива из ценовника Добављача који је важио на дан те испоруке;
- регистарски број возила;
- читање стања километар сата у возилу.
Добављач се обавезује да, по захтеву Наручиоца, у року за достављање рачуна достави
податке наведене у рачуну и извештају о испорученим добрима за период предвиђен овим чланом из
става 1. овог члана и електронским путем
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Члан 9.
Наручилац се обавезује да ће за испоручена добра Добављачу плаћање вршити два пута
месечно, на основу примљеног рачуна у складу са чланом 6. овог уговора, и то:
- за остварени промет од 1. до 15. у месецу – до последњег дана у месецу;
- за остварени промет од 16. до последњег дана у месецу – до 15. дана у наредном месецу,
на рачун Добављача број ______________________ код __________________банке.

Члан 10.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених добара, у ком случају
је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања добара, а у случају приговора
на квалитет у року од 24 часа од сазнања за недостатак.
У случају приговора на количину добара, Наручилац одмах обавештава Добављача, који је
дужан да упути Комисију за решавање рекламација која ће на лицу места утврдити чињенично стање
и о томе сачинити заједнички записник.
У случају приговора на квалитет добара, Наручилац одмах обавештава Добављача који
упућује стручно лице ради узорковања добара које се даје на анализу.
Уколико Наручилац не поступи у складу са ставом 1. и 3. овог члана, његова рекламација се
неће разматрати.
Уговорне стране су сагласне да до момента окончања рекламационог поступка свака страна
сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом.

Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време, ступа на снагу и примењује се почев од 01.01.2017.
године, закључно са 31.12.2018. године, односно до висине планираних финансијских средстава
Наручиоца.
Утрошком планираних финансијских средстава Наручиоца, пре истека уговореног рока из
става 1. овога члана, овај уговор престаје да важи, о чему Наручилац обавештава Добављача.

Члан 12.
Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплава, пожара,
земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних органа или организација и
других догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који у потпуности или делимично
спречавају уговорне стране да изврше уговорне обавезе.
Добављач се ослобађа одговорности у случају поремећаја у снабдевању тржишта нафтом и
нафтним дериватима који су изазвани: актима државних органа, изменама прописа који регулишу
услове и начин увоза, прераде и промета нафте и нафтних деривата, кваровима, или непланираним
ремонтима рафинерија или нафтовода и сличним догађајима.
Добављач је дужан да благовремено, писаним путем, обавести Наручиоца о настајању једне
или више околности из става 1. и 2. овог члана и наведе врсту, почетак и вероватан, односно очекиван
крај дејства те околности.
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Члан 13.
Овај Уговор се може раскинути једностраном изјавом воље вансудским путем ако Добављач
не испуни уговорене обавезе из овог Уговора.

Члан 14.
У случају раскида овог Уговора, изјава о раскиду мора бити образложена и у истој мора бити
назначено по ком се основу Уговор раскида.
Пре упућивања изјаве о раскиду Уговора, свака страна је обавезна да другу страну писменим
путем позове и упозори је на постојање околности за раскид уговора те да остави примерени рок за
извршавање Уговором прихваћених обавеза.
Под примереним роком сматра се време које по редовном року ствари и околностима
конкретног случаја потребно да позвана уговорна страна изврши своје обавезе.
У случају да ни након рока из претходног става позвана страна не изврши своје обавезе
упућује се отказ, без остављања рока.

Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да се за праћење утрошка средстава и реализацију Уговора,
задужује се Милан Крстић из Службе за заједничке послове Градске управе града Панчева.

Члан 16.
Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену другој
уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

Члан 17.
На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог Уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде могуће, пристају
на надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.
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Члан 18.
Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 5 (пет)
примерака, а 3 (три) примерка Добављач за своје потребе.

ДОБАВЉАЧ
______________________

НАРУЧИЛАЦ
______________________

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем и понуђач је у обавези да овај модел уговора потпише, овери печатом и достави уз понуду,
чиме потврђује да је сагласан са садржином истог.
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Понуђач се обавезује да два пута месечно Наручиоцу доставља рачун и извештај о испорученим
добрима за:
- за остварени промет од 1. до 15. у месецу – до 18. дана у месецу;
- за остварени промет од 16. до последњег дана у месецу – до 3. дана у наредном месецу.
Извештај о испорученим добрима садржи трошкове учињене од стране Наручиоца и њихову
спецификацију и обухвата:
- место, дан и сат пуњења горива;
- врсту и количину испорученог горива;
- јединичну цену испорученог горива из ценовника Понуђача који је важио на дан те испоруке;
- регистарски број возила;
- читање стања километар сата у возилу.
Понуђач се обавезује да, по захтеву Наручиоца, у року за достављање рачуна достави податке
наведене у рачуну и извештају о испорученим добрима и електронским путем.
Наручилац се обавезује да ће за испоручена добра понуђачу плаћање вршити два пута месечно, на
основу примљеног рачуна, и то:
- за остварени промет од 1. до 15. у месецу – до последњег дана у месецу;
- за остварени промет од 16. до последњег дана у месецу – до 15. дана у наредном месецу.
Понуђач је дужан да Наручиоцу обезбеди компанијскe картицe за сва возила Наручиоца, са ознаком
таблице и врсте горива (30 ком.), као и картице за све врсте горива на име Наручиоца (4 ком.).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу места испоруке и рока испоруке добара
Понуђач се обавезује да гориво испоручује у свим малопродајним објектима - бензинским пумпама на
територији града Панчева и на територији Републике Србије, на захтев овлашћеног лица Наручиоца,
а путем компанијских картица.
Под даном испоруке се подразумева дан испоруке - утакање у возило Наручиоца на малопродајном
објекту – бензинској станици - Понуђача. Овлашћени радник Наручиоца је дужан да приликом
преузимања горива писмено потврди преузете количине горива и упише број службеног возила.
9.3. Захтеви у погледу рока важења уговора
Уговор се закључује на одређено време, ступа на снагу и примењује се почев од 01.01.2017. године,
закључно са 31.12.2018. године, односно до висине планираних финансијских средстава Наручиоца.
Утрошком планираних финансијских средстава Наручиоца, пре истека уговореног рока, Уговор
престаје да важи, о чему Наручилац писменим путем обавештава Понуђача.
9.4. Захтеви у погледу рекламационог рока
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених добара, у том случају је
дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања добара, а у случају приговора
на квалитет у року од 24 часа од сазнања за недостатак.
У случају приговора на количину добара, Наручилац одмах обавештава Понуђача, који је дужан да
упути Комисију за решавање рекламација која ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе
сачинити заједнички записник.
У случају приговора на квалитет добара, Наручилац одмах обавештава Понуђача који упућује стручно
лице ради узорковања добара које се даје на анализу.
9.5. Захтеви у погледу рока важења понуде
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.

