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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту:
Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке мале вредности број 404-02-42/2013-01 од 05.12.2013. године,
Решења 404-02-42/2013-01 од 05.12.2013. године образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ
12/2013, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– за јавну набавку добра у поступку јавне набавке мале вредности
ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
ЈНМВ 12/2013
Конкурсна документација садржи:
С А Д Р Ж А Ј:
I

ОПШТИ ПОДАЦИ И ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

II

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ из чл. 75. и 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

III ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ИЗВРШЕЊА
IV

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

V ОБРАСЦИ И ПРИЛОЗИ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ

ОБРАСЦИ:

- Образац бр. 1 – Образац понуде
- Oбразац бр. 1А – Подаци о понуђачу у заједничкој понуди
- Образац бр. 1Б – Подаци о подизвођачу
- Образац бр. 2 – Образац структуре цене

- Образац бр. 3 – Образац трошкова припреме понуде
- Образац бр. 4А – Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних услова за
учешће у поступку јавне набавке
- Образац бр. 4Б – Изјава о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у
поступку јавне набавке за подизвођача
- Образац бр. 5 – Изјава о независној понуди
- Образац бр. 6 – Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. Закона
- Образац бр. 7 – Образац потврде о извршеним испорукама добара које су предмет
јавне набавке
- Образац бр. 8 - Модел уговора
VI ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Прилог 1: Списак бензинских станица Продавца на којима Купац може користити Картицу
- Прилог 2: Спецификација возила за издавање дебитне картице за гориво
- Прилог 3: Општа правила и услови за издавање и коришћење картице за гориво
- Прилог 4: Модел Захтева за издавање дебитне картице за гориво
- Прилог 5: Записник о примопредаји картица за гориво
- Прилог 6: Скала попуста на преузете количине горива за моторна возила (нафтних
деривата)

ПРИЛОЗИ: -

Конкурсна документација ЈНМВ 12/2013 садржи 33 стране
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I – ОПШТИ ПОДАЦИ И ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАЗИВ: ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
ЈНМВ 12/2013
НАРУЧИЛАЦ: АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (Звездара)
Адреса: Руже Јовановић бр. 27А, 11160 Београд
Интернет страница: www.sepa.gov.rs
ПИБ : 107684065

Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности.
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке број ЈНМВ 12/2013 је набавка горива путем дебитних
картица, односно набавка добара: ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА за потребе Наручиоца у складу са
спецификацијом из одељка 6. конкурсне документације.
Према општем речнику набавки предмет јавне набавке сврстава се у категорију: Нафта и дестилати
Шифра из О.Р.Н. је: 09130000
(09132000 Бензин, 09134200 Дизел гориво, 0913300 течни нафтни гас-ЛПГ)
Партије: Овај поступак јавне набавке мале вредности није обликован по партијама
Набавка се спроводи ради закључења уговора.
Лица за контакт: Јован Лечић
За правна питања и за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, обратити се
путем e-mail адресе: office@sepa.gov.rs
Предмет набавке мале вредности: добра
Ознака из општег речника набавке: 09130000 - Нафта и дестилати
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II -- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ из чл. 75. и 76.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ЗЈН И

НАЗИВ: ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
ЈНМВ 12/2013
Право учешћа имају сва заинтересована правна лица и предузетници који испуњавају услове за учешће у
поступку, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012).
Изјавом са стране 51- образац бр.4А, обухваћени су обавезни услови из члана 75 ЗЈН за тачке 1-4, као и
сви додатни услови Наручиоца - у погледу ауторизације, техничког и кадровског капацитета. Пошто се за
ову предметну набавку не траже услови из члана 75. Став 1. Тачка 5 за које је потребно достављање доказа,
Наручилац је у складу са чланом 77 ЗЈН став 4. за предметну јавну набавку мале вредности предвидео
давање изјаве којом се потврђује испуњење свих тражених услова, а све у циљу смањења трошкова
понуђача (прибављања доказа) ради учествовања у предметној јавној набавки. Обавезни обрасци морају
бити попуњени, печатом оверени и потписани.
Како су давањем изјаве обухваћи обавезни и додатни услови, Наручилац пре доношења одлуке о додели
уговора задржава право које му Закон и предвиђа, да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као
најповољнија, да достави на увид и доказе за све или поједине услове који су предвиђени конкурсном
документацијом. Понуђач у том случају доставља тражене доказе и за подизвођаче и чланове групе
понуђача уколико их је навео у понуди.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
1.) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
ДОКАЗ:
За правна лица – Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из регистра
надлежног Привредног суда;
За предузетнике- Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из
одговарајућег регистра.
2.) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
ДОКАЗ:
За правна лица –
а) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
б) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала;
ц) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
За предузетнике и физичка лица:
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Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
(не старије од два месеца пре отварања понуда)
3.) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуда;
ДОКАЗ:
- Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објаве позива за подношење понуда;
- Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности,
или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда
- Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4.) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
ДОКАЗ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде о измирењу доспелих пореза и
доприноса и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације.
(не старије од два месеца пре отварања понуда);
ДОДАТНИ УСЛОВИ:
Испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН :
5.) да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом;
Сматра се да понуђач располаже са неопходним финансијским и пословним капацитетом уколико је у
последње три године (2010, 2011. и 2012. године), извршио испоруку истоврсних добара у износу од
60.000.000,00 динара (и словима: шездесет милиона динара).
ДОКАЗ:
Образац потврде о извршеним испорукама добара које су предмет јавне набавке.
6.) да располаже довољним техничким капацитетом;
Сматра се да понуђач располаже са довољним техничком капацитетом уколико на целој територији
Републике Србије има 200 бензинских станица.
ДОКАЗ:
Списак 200 бензинских станица на територији целе Републике Србије.
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7.) да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом
Сматра се да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом уколико има у радном односу
најмање 5 стално запослених лица која ће бити одговорна за спровођење уговора.
ДОКАЗ:
Списак лица у сталном радном односу (најмање 5 стално запослених лица) која ће бити одговорна за
спровођење уговора.
За наведена лица доставља се фотокопија радне књижице или одговарајући образац из ПИО
8.) да понуђач располаже одговарајућом дозволом од стране надлежног државног органа
Да је понуђач ауторизован (лиценциран) за обављање делатности производње и дистрибуције нафтних
деривата
ДОКАЗ:
Достављена лиценца или ауторизација од стране надлежног државног органа.
Напомена:
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ:
1. Понуђач је дужан да у Обрасцу 1 конкурсне документације наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу 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;
2. Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова из тачке 1) до 7) овог прилога.
УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
1.Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из тачке 1) до 4) овог прилога.
2.Услов из тачки 5) – 7) додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
НАПОМЕНА: У предметном поступку јавне набавке, наручилац одређује да се испуњеност услова од
тачке 1-5 доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4 конкурсне документације) којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове из овог Прилога.
НАПОМЕНА: Уколико је понуђач доставио Изјаву из чл 77. Став 4. Закона о јавним набавкама, наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора тражити од понуђача чија понуда буде оцењена као
најповољнија да достави на увид оригинал или оверене копије свих или појединих доказа о испуњености
услова. Рок за доставу не може бити дужи од 5 дана од евентуалног тражења. Уколико понуђач исту
не достави у року из дописа, наручилац ће његову понуду одбити као неисправну
НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа већ да у Изјави сачињеној на меморандуму, оверену и потписану од стране овлашћеног
лица понуђача наведе који су то докази.
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III ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ИЗВРШЕЊА

НАЗИВ: ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ЈНМВ 12/2013


Цена:
Понуђена цена је цена коју понуђач одређује у понуди, изражена у динарима.
Понуђач је дужан у обрасцу понуде наведе:
- Цену горива без ПДВ-а.
- Посебно исказан ПДВ-е,
- Цену горива са ПДВ-ом.
Цене наведене у Обрасцу структуре цене морају одговарати цени наведеној у Обрасцу понуде.
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност (ПДВ-а).
Цена горива за моторна возила (нафтних деривата) су цене важеће на дан преузимања (испоруке)
робе на бензинским станицама (малопродајним објектима) Испоручиоца.



Начин и услови плаћања:
Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).
Наручилац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење Картице.
Наручилац уплату врши на основу предрачуна и према инструкцијама Испоручиоца, са обавезним
навођењем броја предрачуна у пољу позива на број у налогу за плаћање.
Број предрачуна важи само за једну уплату Наручиоца, при чему приликом сваке уплате Наручилац
наводи број новог предрачуна који добија од Испоручиоца у пољу позива на број у налогу за
плаћање.
На основу извршених уплата, Испоручиоцу се на крају месеца издаје авансни рачун.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.



Гарантни рок:
За квалитет добра гарантује и одговара Понуђач.



Захтеви у погледу испоруке:
Начин испоруке: на малопродајним објектима (бензинским станицама) изабраног понуђача, на
целој територији Републике Србије.



Важност понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.
Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача
продужење рока важности понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важности понуде не може мењати понуду.
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IV -- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
НАЗИВ: ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ЈНМВ 12/2013
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
1.
Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику на Обрасцу понуде који је саставни део
конкурсне документације (Образац бр.1), у складу са чланом 17. Закона о јавним набавкама Републике
Србије („Службени гласник РС“ број 124/2012).
Конкурсна документација се преузима на Порталу Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs или на
интернет страници Наручиоца: www.sepa.gov.rs
2.
Понуде се припремају и подносе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ број 124/2012) и условима одређеним у овој конкурсној документацији и позиву за
достављање понуда. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, откуцана или читко попуњена. Понуђач је
дужан да овако обрађену понуду преда у запечаћеној и обезбеђеној коверти или кутији, да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком назива и шифре
поступка и назнаком „ПОНУДА - НЕ ОТВАРАЈ” послати на адресу Aгенције за заштиту животне
средине, 11160 Београд, Руже Јовановић бр. 27А, писарница (соба24). Евентуалне грешке начињене
приликом попуњавања обрасца понуде, које су исправљене од стране понуђача, морају посебно бити
оверене печатом понуђача и потписом овлашћеног лица.
3.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

4.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
подношењем писаног изјашњења наручиоцу
5.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
6.
Уколико понуђач намерава да извршење набавке у целини или делимично повери подизвођачу у
понуди мора да наведе назив и седиште подизвођача и проценат укупне вредности понуде (макс. 50%) који
се поверава подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а уколико уговор
између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Без обзира на број
подизвођача понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорних обавеза.
7.
Уколико заједничку понуду поднесе група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
8.
Понуђач је дужан да у понуди прецизно наведе све тражене податке у складу са конкурсном
документацијом и захтеваним условима Наручиоца. Понуда се ради на преузетој конкурсној
документацији за јавне набавке добара са приложеним обрасцима уз оверу изјава печатом и потписом
овлашћеног лица.
9.
Цена у понуди мора да буде фиксна, изражена у динарима. За понуде у којима наручилац оцени да
садрже неуобичајено ниску цену захтеваће детаљно образложење, у складу са чланом 92. Закона о јавним
набавкама.
10.
Понуђач ће бити у обавези да приликом потписивања Уговора, Наручиоцу достави две бланко
сопствене менице и то:
а. За добро извршење посла - БЛАНКО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, са меничним
овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а.
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б.За отклањање грешака у гарантном року - БЛАНКО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, са
меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а.
Уз одговарајуће менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење исте
менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос средстава;
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача; и
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Испоручилац не извршава своје
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30 (тридесет) дана
након извршења свих уговорених обавеза.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да Испоручилац не
извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором, а тичу се гарантног рока.
Меница за отклањање грешака у гарантном року биће на писани захтев враћена Испоручиоцу након истека
гарантног рока.
11.
Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди које понуђач означи као „пословна
тајна“ уз навођење акта којим су такви подаци утврђени као поверљиви. Подаци из понуде који су од
значаја за оцену елемената критеријума економски најповољније понуде и рангирање понуде не могу се
одредити као поверљиви.
12.
Заинтересовано лице (свако ко има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци) може
тражити од наручиоца додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуде. Тражење додатних информација и појашњења, везаних за
припремање понуде врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 124/2012), у писаном облику, односно путем поште, електронске поште или факсом.
13.
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења, која
ће му помоћи приликом прегледа понуде. Наручилац може да врши и контролу (увид) код члана групе
понуђача као и код подизвођача.
14.
Уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза. Вредност додатног
обезбеђења не може бити већа од 15% од понуђене цене (са ПДВ-ом).
15.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

16.
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким понуђеним ценама, предност има
понуђач који понуди дужи гарантни рок. Уколико је истоветан и гарнтни период тада има предност онај
понуђач који је дао већи број дана важности понуде.
17.
Потписати и оверити Изјаву из Обрасца бр. 7. о томе да је понуђач при састављању понуде
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и
заштити животне средине и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
18.
Одговорност за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Може се поднети у
току целог поступка јавне набавке, а после доношења одлуке о додели уговора у року од пет дана од дана
пријема одлуке. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун број: 840-742221843-57, шифра
плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна такса, корисник: Буџет
Републике Србије, уз назнаку која је јавна набавка у питању уплати таксу у износу од 40.000,00 динара
(утврђену чланом 156. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама) и доказ о извршеној уплати, достави у
прилогу захтева.
20.
Према члану 113. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012). уговор
ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење Захтева за заштиту права.
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V -- ОБРАСЦИ И ПРИЛОЗИ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ
НАЗИВ: ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
ЈНМВ 12/2013

Напомена: Изјава мора бити на меморандуму понуђача, потписана и оверена уз назнаку да је дата под
пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да располаже довољним захтеваним
капацитетима, односно да испуњава захтеве из конкурсне документације.
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Образац бр. 1

Број понуде:
Датум понуде:
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА НАБАВКУ ДОБРА– ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
„Агенција за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 12/2013 )
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА у поступку
јавне набавке мале вредности ЈНМВ 12/2013
Скраћено пословно име понуђача:
Адреса:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
даје понуду како следи (заокружити):
а) самостално

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

Понуду у име групе понуђача подноси носилац посла који је у обавези да у понуди наведе чланове групе
понуђача и у прилогу достави појединачне изјаве чланова групе понуђача којима се у случају доделе
уговора исти обавезују на доношење споразума којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке мале вредности где се прецизира неограничена солидарна
одговорност сваког појединачног понуђача за извршење комплетне уговорне обавезе.

Рок важења понуде износи __________ (мин .30 дана) дана од дана отварања понуде.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ДОБРА: ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
Колона1

НАЗИВ УРЕЂАЈА

Безоловни бензин
БМБ 95 "Премијум"

Колона
2

Колона
3

Колона
4

Колона
5

Колона
6

Колона
7

Јед.
мере

Кол

Јед.
цена
(РСД)
без ПДВ

Јед. цена
(РСД) са
ПДВом

Укупна
вредност
(РСД) без
ПДВ

Укупна вредност
(РСД) са ПДВом

литар

1
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Евро премијум
БМБ 95
Течни нафтни гасЛПГ
Евро дизел

литар

1

литар

1

литар

1

Укупна цена горива без ПДВа (динара)
ПДВ (динара)
Укупна цена горива са ПДВом (динара)
Плаћање предмета набавке: У року од 45 дана од дана дана службеног пријема рачуна, односно испостављања
исправне фактуре са пратећом документацијом.

У __________________________
Дана_______________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
МП

______________________________

Напомена: У случају подношења понуде са подизвођачем, саставни део Обрасца 1 је и Образац 1б, У
случају подношења заједничке понуде, саствани део Обрасца 1 је и Образац 1а.
→

Понуђач остаје у искључивој обавези и одговорности за извршење уговорне обавезе
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ 12/2013

Образац бр. 1А

Подаци о понуђачу у заједничкој понуди
НОСИЛАЦ ПОНУДЕ

ДА

НЕ

ПОНУЂАЧ – УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

ДА

НЕ

Скраћено пословно име понуђача:
Адреса:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

У

За понуђача:

дана
М.П.

Напомена:
Образац попунити у случају подношења заједничке понуде. Образац копирати како би сваки од понуђача
попунио образац са својим подацима.
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ 12/2013

Образац бр. 1Б

Подаци о подизвођачу
Скраћено пословно име понуђача:
Адреса:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Број рачуна:
лице овлашћено за потписивање уговора:

- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача:

У

%

За понуђача:

дана
М.П.
Напомена: Образац се попуњава само у случају да се понуда подноси са подизвођачем.
У случају већег броја подизвођача образац треба копирати.
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ 12/2013
Образац бр. 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ЗА НАБАВКУ ДОБРА– ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА (ЈНМВ 12/ 2013 )
„Агенција за заштиту животне средине“,
Образац структуре цене мора да попуни, потпише и овери одговорно лице понуђача.
У образац структуре цене морају се уписати:
1. Јединична цена артикла без ПДВ;
2. Јединична цена артикла са ПДВ;
3. Укупна цена артикла без ПДВ;
4. Укупна цена артикла са ПДВ.
У наведене цене су укључени сви трошкови који се односе на набавку добара.
Понуђач гарантује да су при састављању понуде поштоване обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да је носилац права
интелектуалне својине потребних за обављање послова предметне јавне набавке.
Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Прецртана или празна поља у обрасцу
структуре цене (нпр."/„ или на сличан начин) чине понуду неисправном.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ДОБРА: ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
Колона
2

Колона
3

Колона
4

Колона
5

Колона
6

Колона
7

Јед.
мере

Кол

Јед. цена
(РСД) без
ПДВ

Јед. цена
(РСД) са
ПДВом

Укупна
вредност
(РСД) без ПДВ

Укупна вредност
(РСД) са ПДВом

литар

1

Евро премијум БМБ 95

литар

1

Течни нафтни гас-ЛПГ

литар

1

Евро дизел

литар

1

Колона1

НАЗИВ УРЕЂАЈА

Безоловни бензин БМБ
95 - "Премијум"

Укупна цена горива без ПДВа (динара)
ПДВ (динара)
Укупна цена горива са ПДВом (динара)
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке;
-у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке;
-у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће
помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у
колони 3.);
-у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако
што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведен у колони 5.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 3.);
Збиром укупних вредности за сваки тражену ставку из колоне 6 добија се цена предмета набавке без ПДВ.
Затим је потребно уписати колико износи укупна вредност ПДВ за ту цену.
На самом крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ која мора бити једнака простом збиру
укупне вредности са ПДВ за тражени предмет
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ 12/2013

Образац бр. 3

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. Став 1. ЗЈН, подносимо вам структуру трошкова насталих приликом
припреме понуде број ___________ од __________ у поступку јавне набавке мале вредности добра –
,,Гориво за моторна возила“ ЈНМВ 12/2013 за потребе „Агенције за заштиту животне средине“.
Редни
број
1.
2.

ВРСТА И ОПИС ТРОШКА

ИЗНОС

Трошкови израде документације
Трошкови прибављања средстава обезбеђења
УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
Наручиоца накнаду трошкова осим у случају обуставе поступка јавне набавке мале вредности из разлога
који су на страни Наручиоца. Наручилац ће тада понуђачу надокнадити трошкове припреме понуде израде
документације као и трошкове прибављања средства обезбеђења, а под условом да је понуђач тражио
накнаду тих трошкова у својој понуди.

У

ПОТПИС
ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

дана
М.П.
НАПОМЕНА:
-

Није обавезно попунити и доставити овај Образац.
Уколико понуђач у оквиру понуде, достави Образац трошкова припреме понуде, потребно је да
исти буде попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом, у ком случају ће се ако
дође до обуставе поступка, сматрати да је поднео захтев за накнаду трошкова припреме понуде.
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ 12/2013

Образац бр. 4А

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012), под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________________ из _________________________,
Адреса: _____________________________________________,
Матични број: ____________________.
Овом Изјавом потврђујемо да смо разумели и у потпуности прихватили све услове наручиоца (обавезне и
додатне) у вези учешћа у овој предметној набавци мале вредности;
Овом Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорности потврђујемо
да испуњавамо све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности, а која је саставни
део конкурсне документације у складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 124/12) и то :
да смо регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар;
да нисам као ни мој законски заступник осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
да нам није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуда;
да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе ако имамо седиште на њеној територији;
да поседујемо захтеване техничке капацитете;
Овом Изјавом изражавамо сагласност да наручилац може у случајевима предвиђеним уговорним
одредбама реализовати предвиђена средства обезбеђења у пуном обиму, без посебних услова или
сагласности;
Овом Изјавом понуђач се обавезује да ће извршити набавку добара у складу са карактеристикама из
конкурсне документације.
Овом Изјавом истичемо намеру да у духу добрих пословних обичаја приступимо учешћу у овом поступку
мале набавке добра – ,, Гориво за моторна возила“ ЈНМВ 12/2013.
У

За понуђача:

дана
М.П.
НАПОМЕНЕ:
- Образац се попуњава у случају подношења понуде самостално и у заједничкој понуди. У случају
заједничке понуде образац треба копирати за сваког понуђача.
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ 12/2013

Образац бр. 4Б

ИЗЈАВА
Изјављујемo под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да наш подизвођач
____________________________ испуњава све услове из члана 75. став 1. тачке 1. - 4. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) и услове утврђене у поглављу II Конкурсне документације, за
учешће у поступку јавне набавке мале вредности за избор најповољнијег понуђача за набавку добра – ,,
Гориво за моторна возила“ ЈНМВ 12/2013 за потребе „Агенције за заштиту животне средине“..

У

За понуђача:

дана
М.П.

Напомена: Образац се доставља само у случају да се понуда подноси са подизвођачем. У случају већег
броја подизвођача образац треба копирати.
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ 12/2013

Образац бр. 5

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемo под материјалном и кривичном одговорношћу да смо понуду поднели независно, без
договора са другим понуђачем или заинтересованим лицем.
Изјава се односи на поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра – ,, Гориво за моторна
возила“ ЈНМВ 12/2013 за потребе „Агенције за заштиту животне средине“.

У

За понуђача:

дана
М.П.
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ 12/2013

Образац бр. 6

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач_____________________________ у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 12/2013,
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ 12/2013

Образац бр. 7

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНИМ ИСПОРУКАМА ДОБАРА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ЈНМВ 12/2013
Референтни наручилац издаје
ПОТВРДУ
Којом:
НАЗИВ НАРУЧИОЦА
(КУПЦА)
КОНТАКТ ОСОБА
СЕДИШТЕ
УЛИЦА И БРОЈ
ТЕЛЕФОН
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
потврђује да је:
НАЗИВ ИСПОРУЧИОЦА
КОНТАКТ ОСОБА
СЕДИШТЕ
УЛИЦА И БРОЈ
ТЕЛЕФОН
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
у претходне три године (2010, 2011. и 2012. године), извршио испоруку предметних добара
(бензина), у укупном износу од ____________________________ динара (и
словима:_______________________________________________________________________).
Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку за доделу уговора о јавној набавци добара –
набавка ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА (број јавне набавке12/2013), и у друге сврхе се не може
користити.
У _______________________

Наручилац (Купац)
М.П.

Дана_____________________

___________________________
(уколико је потребно, овај образац умножити)
Напомена: Образац потврде о извршеним испорукама добара које су предмет јавне набавке попунити,
оверити печатом и потписати уколико Наручилац тражи од понуђача чија понуда буде оцењена као
најповољнија, да је достави на увид као доказ о испуњености додатног услова бр.5)
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ 12/2013
Образац бр. 8

МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора попунити, потписати и оверити печатом
Уговорне стране:
Агенција за заштиту животне средине са седиштем у Београду, ул. Руже Јовановић бр. 27а, коју заступа
директор Филип Радовић, (у даљем тексту Купац)
ПИБ: 1032971
и
____________________________ са седиштем у _____________ ул. _________________________ бр. ___
кога заступа директор_________________________, (у даљем тексту Продавац)
(Продавац наступа са подизвођачем _________________________________ , ул _______________________
из ____________________, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу ____________________).
Број набавке: ЈН М.В. 12/2013
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Купац на основу Одлуке директора број 404-02-42/2013-01 од 05.12.2013. године, покренуо поступак
јавне набавке мале вредности за набавку горива за моторна возила (број јавне набавке: ЈНМВ 12/2013);
-да је Купац донео Одлуку о додели Уговора број ____________________, од ________________ године по
овој јавној набавци, а у свему према прихваћеној Понуди Продавца број _____________, од
___________________године, која чини саставни део овог Уговора.
Понуда Продавца, Прилози и техничка спецификација чине саставни део овог уговора.
Члан 1.
Укупна вредност додељеног уговора, без обрачунатог ПДВ-а, износи ________________ динара
(и словима: ____________________________________ динара).
I - Предмет уговора и услови продаје:
Члан 2.
Предмет уговора је набавка добара – набавка горива за моторна возила коришћењем дебитне
картице за гориво Продавца (у даљем тексту Картица).
Продавац се обавезује да Купцу редовно на својим бензинским станицама испоручује добра
која су предмет овог уговора и да након испоруке добара, испостави (фактурише) рачун .
Списак бензинских станица Продавца (Прилог 1), на којима Купац преузима нафтне деривате
у своја возила коришћењем Картице, представља саставни део овог Уговора.
Купац се обавезује да Продавцу достави потписан и печатом оверен списак својих моторних
возила са регистарским бројевима - називом корисника и врстом нафтних деривата (Прилог 2), који
представља саставни део овог Уговора.
Купац се обавезује да за свако своје возило од Продавца купује искључиво гориво наведено у
спецификацији из предходног става и да плати рачун Продавцу након испоруке предметних добара.
Продавац задржава право да не испоручи нафтне деривате у ситуацијама које су настале као
последица технолошко-производних или пословно-оперативних проблема.
Продавац неће
бити одговоран за штету коју би по том основу евентуално могао да
претрпи Купац.
Члан 3.
Закључивањем овог Уговора, Купац прихвата сва права и обавезе утврђене Општим
правилима и условима за издавање и коришћење дебитне картице за гориво, која чине саставни део
овог Уговора (Прилог 3).
(Попунити страну)
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II - Цена
Члан 4.
Цена горива за моторна возила (нафтних деривата) утврђују се одлукама Продавца у складу са
законом и подзаконским актима.
Цена горива за моторна возила (нафтних деривата) су цене важеће на дан преузимања робе на
бензинским станицама Продавца.
III - Попусти на цене
Члан 5.
Цене уговорених нафтних деривата умањују се за моторне бензине, ЛПГ и дизел горива на
основу преузетих количина деривата из члана 2. овог Уговора на месечном нивоу, за календарски месец, по
важећим скалама Продавца из прилога овог Уговора (Прилог 6).
Члан 6.
Обрачун попуста врши се на месечном нивоу, када се утврђује преузета количина робе за тај
месец и одређује висина попуста у складу са чланом 5. овог Уговора. Припадајући попуст одобрава се
Купцу испостављањем ноте одобрења до краја текућег месеца за претходни.
IV - Издавање и употреба картице
Члан 7.
Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата које врши
Купац.
Картице се издају Купцу након потписивања уговора сагласно Захтеву и Спецификацији
возила за издавање Картице, који чине саставни део овог Уговора (Прилог 4 и Прилог 2).
Члан 8.
Купцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по свакој Картици, на основу достављених
података од стране Купца.
Уговорне стране су дужне да изврше примопредају Картица, о чему се саставља Записник
(Прилог 5) који потписују овлашћени представници обе уговорне стране.
Члан 9.
Купац се обавезује да Картице чува са дужном пажњом да не би дошло до злоупотребе или
губитка. Купац се обавезује да у случају губитка, крађе или уништења Картице, о томе без одлагања
обавести Продавца у писаној форми.
Продавац се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или уништењу картице, у
утврди неважећом.
У случају раскида-непродужавања уговора, Купац је дужан да картице врати продавцу.
Уколико Купац не врати картице Продавцу у року од 30 дана након раскида- непродужавања
Уговора, Продавац ће Купцу фактурисати издате, а невраћене картице по цени 5 евра, прерачунато у
динарима по средњем курсу Народне банке Србије на дан обрачуна.
Члан 10.
Уколико се Купац не придржава одредаба овог Уговора, Продавац задржава право
блокирања и одузимања свих издатих Картица.
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V - Рокови и начин плаћања
Члан 11.
Купац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење Картице.
Купац уплаћује динарска средства на текући рачун Продавца бр. ______________ код банке
__________________.
Купац уплату врши на основу предрачуна и према инструкцијама Продавца, са обавезним
навођењем броја предрачуна у пољу позива на број у налогу за плаћање.
Број предрачуна важи само за једну уплату Купца, при чему приликом сваке уплате Купац
наводи број новог предрачуна који добија од Продавца у пољу позива на број у налогу за плаћање.
На основу извршених уплата, Купцу се на крају месеца издаје авансни рачун.
Члан 12.
Купац може преузимати горива за моторна возила путем Картице, до износа уплаћених
средстава.
Члан 13.
Продавац једном месечно доставља Купцу коначан рачун за испоручено гориво по типовима
возила, заједно са спецификацијама о трансакцијама путем картице.
VI - Квалитет робе
Члан 14.
Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен Правилником о техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног порекла (Сл. гласник РС бр.97/2010).
VII - Решавање рекламација
Члан 15.
Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком случају је
дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања / пријема робе, а у случају
приговора на квалитет у року од 24 часа од сазнања за недостатак.
У случају приговора на количину робе, Купац одмах обавештава Продавца, 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 робе, Купац одмах обавештава Продавца који упућује
стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу.
Уколико Купац не поступи у складу са ставом 1.-3. овог члана, његова рекламација се неће
разматрати.
Купац и Продавац су сагласни да 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
Купац.

(Попунити страну)
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VIII - Виша сила
Члан 16.
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.
Продавац 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.
IX - Рок трајања уговора
Члан 17.
Уговор се закључује на одређено време и то годину дана од датума потписивања обе
уговорне стране.
Утрошком средстава из члана 1.овог уговора, уговор престаје да важи и пре истека рока из
предходног члана овог става, о чему је Купац дужан да писмено обавести Продавца.
У случају да нека од одредаба, односно неки од прилога овог Уговора престану да буду у
складу са важећим законским прописима, или актима и одлукама Продавца, на послове из овог Уговора
примењиваће се прописи, односно акта и одлуке Продавца који су ступили на снагу.
Продавац је дужан да о изменама из претходног става овог члана писменим путем обавести
Купаца у року од 5 (пет) радних дана од датума ступања измена на снагу.
X - Завршне одредбе
Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то не буде
могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 19.
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној
или организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке (текући рачун,
адреса, овлашћена лица и др.)

Члан 20.
За све што овим Уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 21.
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених
заступника уговорних страна.
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Члан 22.
Саставни део овог Уговора су:
- Прилог 1: Списак бензинских станица Продавца на којима Купац може користити Картицу
Прилог 2: Спецификација возила за издавање дебитне картице за гориво
Прилог 3: Општа правила и услови за издавање и коришћење картице за гориво
- Прилог 4: Модел Захтева за издавање дебитне картице за гориво
- Прилог 5: Записник о примопредаји картица за гориво
- Прилог 6: Скала попуста на преузете количине горива за моторна возила (нафтних
деривата)

Члан 23.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава Испоручилац, а 4
(четири) Наручилац.

Испоручилац- Продавац

Наручилац- Купац
ДИРЕКТОР

______________________

______________________
Филип Радовић

(Напомена за понуђача - потписати и оверити печатом)
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VI ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
НАЗИВ: ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ЈНМВ 12/2013

Спецификација захтева:
Ред.
бр.

1.
2.
3.
4.

Гориво

Јединица мере

Безоловни бензин БМБ 95 oкт- "Премијум"
Евро премијум БМБ 95 окт
Течни нафтни гас-ЛПГ
Eвро дизел

Напомена:
Захтева се гориво по прописаним и важећим стандардима кавлитета
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ПРИЛОЗИ
Уговора о продаји горива за моторна возила (нафтних деривата) путем дебитне картице за
гориво

Прилог бр. 1 - Списак бензинских станица Продавца (са локацијама) на којима Купац може
користити Картицу
1-200

Датум
______________________

Понуђач
М.П.

_______________________
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Прилог бр. 2 - Спецификација возила за издавање дебитне картице за гориво
СПЕЦИФИКАЦИЈА ВОЗИЛА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДЕБИТНЕ КАРТИЦЕ ЗА ГОРИВО
Ре.
бр.

Тип возила

Регистарски број
возила/Носилац
картице

Запремина
мотора

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

skoda ambijent
skoda 4x4
skoda superb
skoda yeti
skoda praktic
dacija daster
dacia daster
lada karavan
lada karavan
lada niva
lada niva
kamion iveko
ford kamion
zastva florida
zastava 10
zastava skala
101

BG394SB
BG380KL
BG211TV
BG444ĆL
BG394ŠB
BG359LŠ
BG5359NY
BG402UB
BG366ŠA
BG3666PF
BG402UD
BG329HO
BG633JĆ
BG359CI
BG522DT
BG336ŠĐ

1900cm
1900cm
2000cm
2000cm
1200cm
1500cm
1500cm
1500cm
1500cm
1700cm
1700cm
3000cm
2400cm
1300cm
1200cm
1100cm

Врста
горива

Месечни лимит
(у динарима)

У Београду
Дана __________________

Дневни лимит
(у динарима)

Одговорно лице
МП

______________________
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Прилог бр. 3 - Општа правила и услови за издавање и коришћење картице за гориво

Напомена:
Као прилог Уговора о продаји путем дебитних, кредитних Продавац је у обавези да
достави и правилник којим су регулисана општа правила и услови продаје горива за
моторна возила (нафтних деривата) коришћењем дебитних, кредитних, ЦД и ИЦ картица
за гориво. Та општа правила и услови за издавање и коришћење картице за гориво
представљају саставни део Уговора закљученог између Продавца и Купца, којим се
регулишу услови продаје нафтних деривата, коришћењем наведених картица.
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Прилог бр.4 - Модел Захтева за издавање дебитне картице за гориво

1.

Подаци о правном лицу: (попуњава купац)

А) Пун назив Правног лица
Скраћени назив Правног лица
(маx. 24 карактера)
Адреса Правног лица
Поштански број и место Привредног
друштва
Б) Назив Орг. дела Правног лица
Скраћени назив Орг. дела Правног
лица (маx. 24 карактера)
Адреса Орг.дела Правног лица
Поштански број и место Орг.дела
Правног лица
Ц) Матични број Правног лица
ПИБ
Обвезник ПДВ-а

ДА

НЕ

Шифра делатности
Одговорно лице Правног лица:
Контакт особа за преузимање картица
Телефон:
Фаx:
Е-маил:
Д) Текући рачун и назив банке.
1.
2. Укупан број захтеваних картица: 16
3. Начин доставе извештаја купцу: Поштом уз фактуру
Прилог: Спецификација возила за издавање компанијске дебитне картице

У Београду

ДИРЕКТОР

Дана: ____________________

______________________
Филип Радовић
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Прилог бр. 5 - Записник о примопредаји картица за гориво
ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ КАРТИЦА ЗА ГОРИВО
Уговорне стране сагласно констатују да је овлашћено лице Продавца предало, а овлашћено
лице Купца преузело _____ комада картица за гориво са ковертираним ПИН кодовима, као и да
су картице израђене са правилно унетим подацима о возилима, у складу са достављеном и
потписаном Спецификацијом возила Купца. Картице које су предмет примопредаје су:
Ре.бр.

Број
картице

Тип возила

skoda ambijent
skoda 4x4
skoda superb
skoda yeti
skoda praktic
dacija daster
dacia daster
lada karavan
lada karavan
lada niva
lada niva
kamion iveko
ford kamion
zastva florida
zastava 10
zastava skala 101

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Регистарски
Назив
број
купца са
возила/Носилац картице
картице

Тип
картице

Датим израде

BG394SB
BG380KL
BG211TV
BG444ĆL
BG394ŠB
BG359LŠ
BG5359NY
BG402UB
BG366ŠA
BG3666PF
BG402UD
BG329HO
BG633JĆ
BG359CI
BG522DT
BG336ŠĐ

За Испоручиоца

За Наручиоца

__________________ _______

_________________________
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Прилог бр. 6 - Скала попуста на преузете количине горива за моторна возила (нафтних деривата)
Комерцијални попусти на цене нафтних деривата и течног нафтног гаса
за продају путем дебитних картица за гориво
a) Моторни бензини и течни нафтни гас
Месечна потрошња
( у литрама )

Количински рабат (%)

3.001-5.000

__

5.001-10.000

__

10.001-20.000

__

20.001-40.000

__

Преко 40.001

__

б) Дизел гориво
Месечна потрошња
( у литрама )

Количински рабат (%)

501-1.000

__

1.001-2.000

__

2.001-3.000

__

3.001-5.000

__

5.001-10.000

__

10.001-15.000

__

15.001-20.000

__

20.001-25.000

__

25.001-50.000

__

Преко 50.001

__

Напомена:
- Основица за обрачун попуста за нафтне деривате и ЛПГ је цена нафтних деривата
по ценовнику продавца који важи на дан испоруке, без акцизе и пореза на додату
вредност (ПДВ).
- Уписати вредности количинског рабата
ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ

________________________

_______________________
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