Здравствени Центар Зајечар
Број: 7959/1
Датум: 04.12.2018.г.
ЗАЈЕЧАР
Расадничка ,бб
тел: 019-445-685
Интернет адреса: (http://zczajecar.com/),
Eлектронска пошта: javne.nabavke.zcz@gmail.com

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник
Републике Србије“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: Закон о јавним
набавкама, чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени
гласник Републике Србије“, број 86/2015, Одлуке о покретању поступка јавне набавке
број 7946 од 03.12.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број
7947 од 03.12.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 18/18 – ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ - ЛОЖ УЉЕ
ЗА ПОТРЕБЕ КОТЛАРНИЦЕ, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Децембар 2018. ГОДИНЕ

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка бб, Зајечар
Редни број јавне набавке: 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље

С А Д Р Ж А Ј:
1. Oпшти подаци о јавној набавци
2. Позив за подношење понуде
3. Услови за учешће у поступку јавне набаке из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама (”Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
4. Упутство понуђачима како да сачине понуду
5. Критеријум за оцену понуда
6. Поштовање прописа
7. Обустављање поступка
8. Заштита права понуђача
9. Обрасци:
Обр. 1. Подаци о понуђачу
Обр. 2. Образац понуде
Обр. 3. Образац структуре цене – спецификација
Обр. 4. Образац трошкова припреме понуде
Обр. 5. Изјава понуђача о независној понуди
Обр. 6. Изјава понуђача о обавези достављања на увид доказа о испуњавању
обавезних услове за учешће у поступку јавне набавке, у оригиналу или овереним
копијама, уколико је те доказе доставио у неовереним копијама.
Обр. 7. Изјава понуђача да није имао раскид уговора о испоруци добара који су
предмет јавне набавке
Обр. 8. Изјава понуђача да располаже са добрима која су предмет јавне набавке
на лагеру у свом магацину (најмање у количини 30%)
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Обр. 9. Изјава понуђача да понуђена добра испуњавају прописане услове у
погледу квалитета и исправности.
Обр. 10. Изјава понуђача да располаже превозним средством за испоруку добра
која су предмет јавне набавке.
Обр. 11. Модел Уговора о купопродаји
Укупан број страна конкурсне документације је 35.
НАПОМЕНА: ОБРАСЦЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОПУНИ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ,
ПОТПИШЕ И ИСТЕ ВРАТИ НАРУЧИОЦУ.
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка бб, Зајечар
Редни број јавне набавке: 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Наручилац : Здравствени Центар Зајечар, Расадничка број бб, Зајечар
2. Интернет адреса: (http://zczajecar.com/),
3. Eлектронска пошта: javne.nabavke.zcz@gmail.com
4. Врста поступка и основ за примену: отворени поступак, основ за примену члан
32. Закона о јавним набавкама.
5. Врста предмета: добра
6. Предмет јавне набавке добара је: гасно уље екстра лако евро ел - лож уље за
потребе котларнице за грејну сезону 2018/2019 годину.
7. Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији:
09100000 – горива
8. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
9. Лице за контакт: Зоран Доброта,директор техничке службе, моб.тел.064/84-77309, за правна и еконмска питања, служба јавних набавки, тел.019/445-685, електронска
пошта: javne.nabavke.zcz@gmail.com.
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РАСАДНИЧКА ББ
Редни број јавне набавке: 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље
Број: 7959
Датум:04.12.2018.г.

На основу члана 55. став 1., тач 2) Закона о јавним набавкама, објављује се:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- Назив и адреса наручиоца: Здравствени Центар Зајечар, Расдничка бб, Зајечар
- Интернет страница: (http://zczajecar.com/),
,
електронска пошта: javne.nabavke.zcz@gmail.com
- Врста наручиоца: здравствена установа
- Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
- Врста предмета набавке: добра
- Опис предмета набавке: гасно уље екстра лако евро ел – лож уље, за потребе
котларнице
- Назив и ознака из Општег речника набавке: горива, позиција -09100000
- Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора: критеријум најнижа
понуђена цена.
- Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна: Преузимање конкурсне документације сви
заинтересовани понуђачи могу извршити у Служби јавних набавки Здравственог Центра
Зајечар,19000 Зајечар, Расдничка бб, сваког радног дана од дана објаве позива за
подношење понуде у времену од 08,00 до 13,00 часова. На захтев заинтересованог
понуђача, поднет у писаној форми, наручилац ће конкурсну документацију послати
електронском поштом, у ком случају заинтересовани понуђач наручиоцу без одлагања
доставља потврду о пријему конкурсне документације. Конкурсна документација се
може преузети са Портала јавних набавки и интернет адресе наручиоца:
(http://zczajecar.com/),
- Начин подношења понуда: Понуде се достављају обавезно у затвореним
ковертама са назнаком: ”Понуда за ЈН бр. 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел – лож
уље, не отварати“ на адресу : Здравствени Центар Зајечар,19000 Зајечар, Расадничка
бб. На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну адресу, контакт особу
и телефон. Понуда се може доставити поштом или лично преко писарнице
Здравственог центра, до последњег дана рока без обзира на начин на који је послата.
- Рок за подношење понуда: Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе у
року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива за подношење понуда у
отвореном поступку јавне набавке на Порталу јавних набавки, и то најкасније до 10,00
часова последњег дана истека рока, 03.01.2019.године. Уколико последњи дан истека
рока за достављање понуда, падне у нерадни дан или у суботу, понуде се могу
доставити следећи радни дан до 10,00 часова.
- Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се
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последњег дана истека рока за достављање понуда у 10,30 часова,дана
03.01.2019.године, у Здравственом Центру Зајечар, Расдничка бб у згради Управе.
- Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: За учествовање у поступку отварања понуда потребно је оригинал
овлашћење, оверено потписом законског заступника и печатом понуђача. Представник
који нема оригинал овлашћење неће моћи да учествује у јавном отварању понуда.
- Рок за доношење одлуке: Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 25
(двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.
- Лице за контакт: Зоран Доброта, директор техничке службе ЗЦ Зајечар,
моб.тел.064/84-77-309, за правна и еконмска питања, служба јавних набавки,
тел.019/445-685, електронска пошта: javne.nabavke.zcz@gmail.com.

В. Д. Д И Р Е К Т О Р А
др Мирослав Стојановић
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка бб, Зајечар
Редни број јавне набавке: 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне и додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним
набавкама.
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке
понуђачи су дужни да докажу на начин прописан у члану 77. Закона о јавним
набавкама:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ДОКАЗИ
КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПОНУДУ:
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
- Понуђач доставља Извод из регистра Агенције за привредне регистре.
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.
- Понуђач доставља потврду надлежног суда, односно надлежне полицијске
управе.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) 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.
- Понуђач доставља Уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду надлежног
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Страна 7 од 35

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке.
- Потврда надлежног органа који води евиденцију издатих дозвола за обављање
одговарајуће делатности- Лиценца за обављање енергетске делатности, трговина
нафтом и дериватима нафте Агенције за енергетику РС.
Понуђача при састављању своје понуде мора изричито навести да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ДОКАЗИ КОЈИ
СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПОНУДУ:
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1) Да над њим није покренут поступак стечаја, или ликвидације, односно
претходни стечајни поступак.
- Доказ доступан на интернет страници надлежног органа и понуђач није у
обавези да исти доставља уз понуду.
2) Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом.
- Извештај о бонитету за јавне набавке (Образац БОН-ЈОН) за 2016. и 2017.
обрачунску годину, којим се доказује позитиван финансијски биланс, односно да
понуђач није пословао са губитком.
3) Да понуђена добра испуњавају прописане услове у погледу квалитета и
исправности.
- Понуђач доставља копију Декларације о усаглашености и Извештај о
испитивању лож уља од акредитоване лабораторије, којима доказује квалитет и
исправност понуђених добара. Декларација, односно Извештај понуђених добара
морају бити на српском језику. За добра страних произвођача понуђач доставља и
решење надлежне Агенције о дозволи стављања добра у промет, са роком важности у
време подношења понуде и периоду трајања уговора.
4) Да понуђач није имао раскид уговора о испоруци добара који су предмет јавне
набавке, у последњих 12 месеци, пре објављивања позива за подношење понуда.
- Изјава понуђача (Образац број 7).
5) Понуђач располаже са добрима која су предмет јавне набавке на лагеру у
свом магацину, најмање 30% од количине за коју наручилац спроводи поступак јавне
набавке) и да ће располагати потребном количином из техничке спецификације
наручиоца.
- Изјава понуђача (Образац број 8).
6) Да понуђена добра испуњавају прописане услове у погледу квалитета и
исправности.
- Декларација о усаглашености и Извештај о испитивању лож уља од
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акредитоване лабораторије, којима доказује квалитет и исправност понуђених добара.
Декларација, односно Извештај понуђених добара морају бити на српском језику. За
добра страних произвођача понуђач доставља и решење надлежне Агенције о дозволи
стављања добра у промет, са роком важности у време подношења понуде и периоду
трајања уговора.
- Изјава понуђача и изјава подизвођача (Образац 9. конкурсне документације)
7) Изјава понуђача да располаже превозним средством за испоруку добра која су
предмет јавне набавке.
- Изјава понуђача (Образац број 10).

НАПОМЕНЕ:
-Испоруку траженог добра неопходно је извршити од почетка до краја
грејне сезоне.
-Понуђач, односно добављач дужан је 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.
-Лице уписано у Регистар понуђача организације надлежне за регистрацију
привредних субјеката није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност
обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.
-Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама могу
се доставити у неовереним копијама.
-Наручилац може од понуђача чија је понуда на основу извештаја Комисије за
јавну набавку оцењена као најповољнија, пре доношења одлуке о додели уговора,
тражити да у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави на
увид оригинал или оверену копију појединих или свих доказа о испуњености услова из
члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, уколико је наведене доказе доставио уз
понуду у неовереној копији.
-Уколико понуђач на захтев наручиоца не достави на увид оригинал или оверену
копију доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, таква
понуда ће се одбити као неприхватљива.
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка бб, Зајечар
Редни број јавне набавке: 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Језик у поступку јавне набавке:
Понуда се саставља и комплетна документација доставља на српском језику у
складу са чланом 17. Закона о јавним набавкама. Документа достављена на страном
језику морају бити преведена и оверена од стране судског тумача.
2. Понуда
Понуда мора бити сачињена на преузетим обрасцима из конкурснe
документације, потпуна, јасна и недвосмислена, и потписана и оверена печатом
понуђача.
Неблаговремене, незапечаћене, некомплетне и непотпуне понуде и понуде које
нису попуњене у складу са овим упуством неће бити узетe у разматарање.
Образац понуде се попуњава читко, штампаним словима, а овлашћено лице
понуђача исти потписује и печатом оверава.
Понуда обавезно садржи:
- податке о понуђачу: назив, седиште са адресом, име лица oвлашћеног за
потписивање уговора, име особе за контакт, пословни рачун и назив банке, ПИБ,
матични број, шифру делатности, телефон, телефакс, електронску пошту,
- назнаку да се ради о понуди; понуда мора бити заведена код понуђача,
- датум сачињавања понуде,
- укупан износ цене (у коју су укључени трошкови утовара, превоза и истовара)
без ПДВ-а, % ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупан износ за уплату,
- рок и начин плаћања је минимум 30 (тридесет ),максимум 60 (шездесет )дана од
дана издавања фактуре (рок плаћања дати обавезно у данима који се рачуна од дана
пријема исправно испостављене фактуре, односно другог захтева за плаћање од
повериоца који је испунио своју уговорну обавезу) - понуђени рок плаћања не може бити
дужи од рока утврђеног Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама (”Службени гласник Републике Србије“ бр. 119/2012 и
68/2015); уколико понуђач у понуди понуди дужи рок од рока прописаног Законом,
приликом вредновања понуде рачунаће се најдужи рок прописан Законом; понуђачу
није дозвољено да захтева аванс,
- важност понуде: рок важности понуде не може бити краћи од 30 дана од јавног
отварања понуда,
- динамику испоруке: до 5 (пет) дана од дана достављања поруџбенице ,
- рубрику "остало",
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- печат и потпис овлашћеног лица понуђача,
Обрасци који су саставни део понуде:
Обр. 1. Подаци о понуђачу
Обр. 2. Образац понуде
Обр. 3. Образац структуре цене – спецификација
Обр. 4. Образац трошкова припреме понуде
Обр. 5. Изјава понуђача о независној понуди
Обр. 6. Изјава понуђача о обавези достављања доказа о испуњавању обавезних
услова за учешће у поступку
Обр. 7. Изјава понуђача да није имао раскид уговора о испоруци добара која су
предмет јавне набавке
Обр. 8. Изјава понуђача да располаже са добрима која су предмет јавне набавке
на лагеру у свом магацину, најмање у количини 30% од количине за коју се спроводи
поступак јавне набавке) и да ће располагати потребном количином из техничке
спецификације наручиоца
Обр. 9. Да понуђена добра испуњавају прописане услове у погледу квалитета и
исправности.
- Декларација о усаглашености и Извештај о испитивању лож уља од
акредитоване лабораторије, којима доказује квалитет и исправност понуђених добара.
Декларација, односно Извештај понуђених добара морају бити на српском језику. За
добра страних произвођача понуђач доставља и решење надлежне Агенције о дозволи
стављања добра у промет, са роком важности у време подношења понуде и периоду
трајања уговора.
-Доказ: Изјава понуђача и изјава подизвођача (Образац 9. конкурсне
документације)
Обр. 10. Изјава понуђача да располаже превозним средством за испоруку добра
која су предмет јавне набавке.
Обр. 11. Модел Уговора о купопродаји.
Обрасце понуђач мора да попуни, овери печатом, потпише и исте врати
наручиоцу.
Образац број 6. нису обавезни да достављају понуђачи који уз понуду
доставе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке, у оригиналу или овереним копијама.
Уколико се не доставе комплетни, попуњени обрасци од броја 1. до броја 9.,
као и остала документација наведена у конкурсној документацији (докази о
испуњавању услова за учешће у поступку, изјава понуђача дата на меморандуму
да је приликом састављања понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде), понуда ће, у складу са чл. 106. Закона о јавним набавкама,
бити одбијена као неприхватљива.
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3. Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом.
4. Начин подношења понуда
Понуде се достављају обавезно у затвореним ковертама са назнаком: “Понуда за
ЈН бр. 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље, не отварати“, на адресу.
Здравствени Центар Зајечар,19000 Зајечар, Расадничка бб. На полеђини коверте
обавезно навести назив понуђача, тачну адресу, контакт особу и телефон. Понуда се
може доставити поштом или лично преко писарнице Здравственог Центра Зајечар,
Расдничка бб, до последњег дана рока без обзира на начин на који je послатa.
5. Рок за подношење понуда
Понуђачи су у обавези да своје понуде, доставе у року од 30 (тридесет) дана од
дана објављивања позива за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке на
Порталу јавних набавки, и то најкасније до 10,00 часова последњег дана истека рока.
Уколико последњи дан истека рока за достављање понуда падне у нерадни дан или у
суботу, понуде се могу доставити следећи радни дан до 10,00 часова.
6. Понуде са варијантама
Понуде са варијантама неће се узимати у разматрање.
7. Измена, допуна или опозив понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која
документа накнадно доставља. Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву
понуде биће припремљено, означено и достављено обавезно у затвореним ковертама
са назнаком: “Измена“, “Допуна“, или “Опозив“ Понуде за ЈН бр. 18/18 – гасно уље
екстра лако евро ел - лож уље, не отварати“.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или
опозове своју понуду.
8. Самостална понуда
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
9. Заједничка понуда
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
Уколико понуду подноси група понуђача навести све учеснике у заједничкој
понуди и за сваког учесника копирати и попунити Обр. 1. Подаци о понуђачу.
Учесници у заједничкој понуди достављају доказе о испуњености услова из члана
75. став 1. од тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказе о испуњавању додатних
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услова наручиоца (финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет и друго)
испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, уколико се
таква средства захтевају,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Уколико заједничка понуда буде изабрана као најповољнија пре закључења
уговора од учесника у заједничкој понуди се захтева да поднесу правни акт којим се
обавезују на заједничко извршење набавке. Наведеним правним актом прецизира се
одговорност сваког понуђача из групе за извршење уговора, а сви учесници у
заједничкој понуди одговарају неограничено солидарно.
10. Валута
Цене из понуде морају бити исказане у динарима без обрачунатог ПДВ-а.
У цену морају бити укалкулисани сви трошкови, укључујући трошкове
утовара, превоза и истовара, по паритету F-co магацин наручиоца.
Цена, подаци из понуде од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуда, неће се сматрати поверљивим, сагласно члану 12. Закона о јавним
набавкама.
Цене нафтних деривата, укључујући гасно уље екстра лако евро ел - лож уље,
утврђују се одлукама продавца у складу са кретањем цена на тржишту нафтних
деривата.
Одлуке продавца о промени цена нафтних деривата, укључујући гасно уље
екстра лако евро ел - лож уље, се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује
њихово усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних деривата.
Продавац се обавезује да купца обавештава о промени (повећању или
смањењу) цена нафтних деривата - гасног уља екстра лако евро ел - лож уље,
достављањем одлуке о промени цена нафтних деривата или јавним
објављивањем одлуке о промени цена нафтних деривата на својој званичној web
адреси.
Испоручене нафтне деривате - гасно уље екстра лако евро ел - лож уље,
продавац ће фактурисати купцу по цени која важи на дан испоруке, под условом да је
продавац претходно обавестио купца о промени цена нафтних деривата - гасног уља
екстра лако евро ел - лож уље, достављањем одлуке о промени цена нафтних деривата
или јавним објављивањем одлуке о промени цена нафтних деривата на својој званичној
web адреси.
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11. Додатне информације и обавештења и измене и допуне конкурсне
документације.
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
У случају из става 1. ове тачке Упутства понуђачима како да сачине понуду,
наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима
врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
на Порталу јавних набавки објави обавештење о продужењу рока за подношење
понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
12. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној
набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства
финансија и у пореској администрацији надлежне локалне самоуправе.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству
пољопривреде и заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
13. Додатна објашњења по захтеву наручиоца
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда и
вршењу контроле код понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка бб, Зајечар
Редни број јавне набавке: 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Критеријум на основу кога ће Комисија за јавну набавку гасног уља екстра лако
евро ел - лож уље, у отвореном поступку јавне набавке, оцењивати понуде и извршити
избор најбоље понуде у групи исправних понуда је најнижа понуђена цена.
Цене у понуди морају бити исказане у динарима без урачунатог пореза на додату
вредност.
У цену морају бити укалкулисани сви трошкови, укључујући трошкове
утовара, превоза и истовара предмета јавне набавке, по паритету F-co магацин
наручиоца.
Цене нафтних деривата, укључујући гасно уље екстра лако евро ел - лож уље,
утврђују се одлукама продавца у складу са кретањем цена на тржишту нафтних
деривата.
Одлуке продавца о промени цена нафтних деривата, укључујући гасно уље
екстра лако евро ел - лож уље, се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује
њихово усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних деривата.
Продавац се обавезује да купца обавештава о промени (повећању или
смањењу) цена нафтних деривата - гасног уља екстра лако евро ел - лож уље,
достављањем одлуке о промени цена нафтних деривата или јавним
објављивањем одлуке о промени цена нафтних деривата на својој званичној web
адреси.
Испоручене нафтне деривате - гасно уље екстра лако евро ел - лож уље,
продавац ће фактурисати купцу по цени која важи на дан испоруке, под условом да је
продавац претходно обавестио купца о промени цена нафтних деривата - гасног уља
екстра лако евро ел - лож уље, достављањем одлуке о промени цена нафтних деривата
или јавним објављивањем одлуке о промени цена нафтних деривата на својој званичној
web адреси.
Рок плаћања дати обавезно у данима који се рачуна од дана пријема исправно
испостављене фактуре). Понуђени рок плаћања не може бити дужи од рока утврђеног
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(”Службени гласник Републике Србије“ бр. 119/2012 и 68/2015). Уколико понуђач у
понуди понуди дужи рок од рока прописаног Законом, приликом вредновања понуде
рачунаће се најдужи рок прописан Законом,
У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом,
предност има понуда са краћим роком испоруке. У случају да постоје две или
више понуда са истим понуђеним роком испоруке, предност има понуда која је
раније стигла код наручиоца.
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка бб, Зајечар
Редни број јавне набавке: 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље

ПОШТОВАЊЕ ПРОПИСА, ПАТЕНТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
Поштовање прописа
Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су
поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде - Изјава
понуђача дата на меморандуму, потписана и оверена печатом.
Патент и права интелектуалне својине
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка бб, Зајечар
Редни број јавне набавке: 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
Наручилац може донети одлуку о обустави поступка уколико су се стекли услови
из члана 109. Закона о јавним набавкама.
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено
образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном
средству и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, у року
од три дана од дана доношења одлуке.
Наручилац је дужан да у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави
поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки, објави обавештење о обустави
поступка јавне набавке које садржи податке из Прилога 3К.
Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о
трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.
Коначна одлука о обустави поступка представља извршни наслов за трошкове
припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка бб, Зајечар
Редни број јавне набавке: 18/18– гасно уље екстра лако евро ел - лож уље

УПУТСТВО О ОСТВАРИВАЊУ ЗАШТИТЕ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано
лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна
ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
Органи и организације из става 2. овог Упутства нису дужни да подносе захтев за
заштиту права на захтев лица из става 1. овог Упутства ако то лице није искористило
право на подношење захтева.
У случају подношења захтева за заштиту права из става 2. овог Упутства сходно
се примењују одредбе Закона о јавним набавкама које се примењују у случају
подношења захтева од стране подносиоца захтева из става 1. овог Упутства, осим
одредбе члана 156. став 1. Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије
одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је
примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона о
јавним набавкама, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека
рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози
за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из чл. 149. ст. 3. и 4.
Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од
дана пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу утврђеном у члану 156. Закона о јавним набавкама.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 167.
Закона о јавним набавкама.
Упутство за уплату таксе за захтев за заштиту права налази се на
интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима
јавних набавки: www.kjn.gov.rs
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Обр. 1.
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка бб, Зајечар
Редни број јавне набавке: 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив
Седиште и адреса
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Порески идентификациони
број - ПИБ
Матични број
Шифра делатности
Број рачуна и назив банке
Лице овлашћено за
потписивање уговора
Телефон
Особа за контакт
Телефон
Место и датум:

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Обр. 2. - OБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка бб, Зајечар
Редни број јавне набавке: 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље
ПОНУДА
бр.___________од __________године
за ЈН бр. 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље
1. Подаци о понуђачу:
Назив (име) понуђача: ______________________________________________________________
Седиште и тачна адреса: ___________________________________________________________
Овлашћена особа (потписник понуде): ________________________________________________
(име, презиме и функција)
Матични број понуђача: ______________________________
Порески идентификациони број понуђача:_______________
Шифра делатности: ___________________
2. Понуду подносимо (заокружити):
а) самостално
б) са подизвођачем

в) као заједничка понуда

3. Укупна цена је: _____________ динара без ПДВ-а, ____________ ПДВ; _____________
динара са ПДВ-ом. У цени су укалкулисани сви трошкови, укључујући трошкове утовара,
превоза и истовара, по паритету F-co магацин наручиоца.
4. Услови понуде:
Рок плаћања је одложен:_________________ (рок плаћања дати обавезно у данима који се
рачуна од дана пријема исправно испостављене фактуре, не краћи од 30 дана, макс.60 дана)
Важност понуде: ____________________________________________
(најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда)
Рок испоруке је________дана од дана пријема захтева: Паритет испоруке:Ф-цо истоварено у
котларници наручиоца.
Врста-назив лож уља :_______________________________________________
Рок за започињање и отклањање рекламације је _______дана.
Место и датум
М. П.
_____________________

Понуђач
_______________________
(потпис овлашћеног лица
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Гасно уље екстра лако евро ел – лож уље
Обр. 3.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ - ЛОЖ УЉЕ
СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

ОБРАЗАЦ 3

ПОНУЂАЧ
_______________________________
_________________________________
Број: _______________
Датум: _____________ 201__. године
Место: ________________________
ЛОЖ УЉЕ

Ред бр.

Н а з и в

Јединица
мере

1

Гасно уље екстра лако евро
ел – лож уље- Општа
болница

литар

Јединична
Количина цена без % ПДВ
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупно
вредност без
ПДВ

Укупно
вредност са
ПДВ

Произвођач

104.000

У К У П Н О
1. Понуђач доставља јединичну и укупну вредност робе.
2. Цена се доставља са и без ПДВ. У цену су укалкулисани трошкови утовара, превоза и истовара. Приликом оцењивања
понуде, узима се цена без ПДВ.
3. Понуђач је – није обвезник пореза на додату вредност (непотребно прецртати).
4. Цена f-co магацин наручиоца.
5. Место испоруке f-co магацин наручиоца.
6. Набавка сукцесивно, према потребама наручиоца.
7. Плаћање: ___________________________________________________ (уписати начин, услове и рокове плаћања, с тим што
се не може понудити рок плаћања дужи од рока утврђеног Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама (”Службени гласник Републике Србије“ бр. 119/2012).
8. Одступање у планираним количинама набавке +/- 10%.
У _____________ , дана _________ 201__. године

М.П.

П О Н У Ђ А Ч
_______________________
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Обр. 4.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ВРСТА ТРОШКОВА ПОНУДЕ

ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ

1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО:
ПДВ:
СВЕГА:

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. Закона о јавним набавкама.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:
М.П.
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Обр. 5.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка бб, Зајечар
Редни број јавне набавке: 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У понуди за ЈН бр. 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље, под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујемо да смо понуду поднели
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Обр. 6.
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка бб, Зајечар
Редни број јавне набавке: 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље

И З Ј А В А
О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА НА УВИД ОРИГИНАЛА ИЛИ ОВЕРЕНИХ КОПИЈА ДОКАЗА
О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Овом изјавом, под пуном моралном и материјалном одговорношћу, понуђач
___________________________________________________________ (назив понуђача)
из __________________________, улица ____________________________ број _____,
се обавезује да, уколико његова понуда буде оцењена као најповољнија, пре доношења
одлуке о додели уговора, у року од 5 (пет) дана од пријема писменог позива наручиоца,
наручиоцу достави на увид оригинал или оверену копију појединих или свих доказа о
испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, уколико је наведене
доказе доставио уз понуду у неовереној копији.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Обр. 7.
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка бб, Зајечар
Редни број јавне набавке: 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НИЈЕ ИМАО РАСКИД УГОВОРА О ИСПОРУЦИ ДОБАРА
КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У понуди за ЈН бр. 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље, под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да у последњих 12
месеци нисмо имали раскид уговора о испоруци добара која су предмет јавне набавке
због неиспуњења уговорних обавеза .

Место и датум

Потпис овлашћеног лица

М.П.
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Обр. 8
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка бб, Зајечар
Редни број јавне набавке: 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА РАСПОЛАЖЕ СА ДОБРИМА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
НА ЛАГЕРУ У СВОМ МАГАЦИНУ И ДА ЋЕ РАСПОЛАГАТИ ПОТРЕБНОМ КОЛИЧИНОМ
ИЗ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ НАРУЧИОЦА

У понуди за ЈН бр. 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље, под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да располажемо са
добрима која су предмет јавне набавке, да на лагеру у свом магацину у сваком тренутку
најмање у количини од 30% количине за коју наручилац спроводи поступак јавне
набавке, и омогућити Наручиоцу увид у стање магацина за предметна добра у сваком
тренутку и и да ћемо располагати количином из техничке спецификације тражених
добара Наручиоца.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица

М.П.
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Обр. 9
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка бб, Зајечар
Редни број јавне набавке: 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА ИСПУЊАВАЈУ ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ КВАЛИТЕТА
И ИСПРАВНОСТИ

У понуди за ЈН бр. 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље, под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да поседујемо
декларацију о усаглашености и извештај о испитивању лож уља од акредитоване
лабораторије, којима се доказује квалитет и исправност понуђених добара за коју
наручилац спроводи поступак јавне набавке.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица

М.П.
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Обр. 10
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка бб, Зајечар
Редни број јавне набавке: 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА РАСПОЛАЖЕ ПРЕВОЗНИМ СРЕДСТВОМ

У понуди за ЈН бр. 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље, под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да понуђач
располаже превозним средством за испоруку добара која су предмет набавке за коју
наручилац спроводи поступак јавне набавке.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица

М.П.
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Обр. 11.
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка бб, Зајечар
Редни број јавне набавке: 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље
Број:______________
Датум:____________
ЗАЈЧАР

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
(Модел)
Закључен између:
1). Здравствени центар Зајечар,Расадничка бб, 19000 Зајечар , кога заступа в.д.
директора др Мирослав Стојановић (у даљем тексту: Купац), порески идентификациони
број 101329997, матични број 07201885
и
2). ___________________________________, са седиштем у _________________,
ул.________________________________________, бр.________, кога заступа директор
___________________________ (у даљем тексту: Продавац), порески идентификациони
број ________________, матични број _______________.
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Купац, на основу јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки и
интернет страници Здравственог Центра Зајечар спровео отворени поступак
јавне набавке, бр. 18/18 - гасно уље екстра лако евро ел - лож уље за грејну
сезону 2018/2019 годину
- да је Продавац доставио понуду заводни број ________ од _________201__.
године заведену код наручиоца под бројем ________ од _________201__.
године која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора;
- да понуда Продавца у потпуности одговара захтевима из конкурсне
документације и роком важности од ______ дана од дана јавног отварања
понуда.
Члан 2.
Предмет уговора је јавна набавка добара –104.000 литара гасног уља екстра лако
евро ел - лож уље за потребе Опште болнице, наведено у Обрасцу број 3. спецификацији понуде гасног уља екстра лако евро ел - лож уље, са структуром цене
Продавца, која је саставни део понуде и овог Уговора.
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Члан 3.
Цена за наведена добра из члана 2. овог Уговора износи :
____________________ динара, без ПДВ-а,
____________________ динара, са ПДВ-ом.
У цену су укалкулисани трошкови утовара, превоза и истовара.
Цене нафтних деривата, укључујући гасно уље екстра лако евро ел - лож уље,
утврђују се одлукама продавца у складу са кретањем цена на тржишту нафтних
деривата.
Одлуке продавца о промени цена нафтних деривата, укључујући гасно уље
екстра лако евро ел - лож уље, се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује
њихово усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних деривата.
Продавац се обавезује да купца обавештава о промени (повећању или смањењу)
цена нафтних деривата - гасног уља екстра лако евро ел - лож уље, достављањем
одлуке о промени цена нафтних деривата или јавним објављивањем одлуке о промени
цена нафтних деривата на својој званичној web адреси.
Испоручене нафтне деривате - гасно уље екстра лако евро ел - лож уље,
продавац ће фактурисати купцу по цени која важи на дан испоруке, под условом да је
продавац претходно обавестио купца о промени цена нафтних деривата - гасног уља
екстра лако евро ел - лож уље, достављањем одлуке о промени цена нафтних деривата
или јавним објављивањем одлуке о промени цена нафтних деривата на својој званичној
web адреси.
Члан 4.
Продавац се обавезује да Купцу добра испоручује сукцесивно, по захтеву
наручиоца, сходно потребама Купца, до +/-10% од уговорене количине.
Купац ће Продавцу за сваку испоруку предати налог - поруџбеницу за испоруку
добра.
Продавац се обавезује да испоруку добра врши у року од ____________дана по
добијању налога – поруџбенице Купца.
Место испоруке је магацин – котларница наручиоца, која се налази у
Здравественом Центру Зајечар.
Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице Купца у
месту испоруке изврши квалитативан и количински пријем добра, што се потврђује
потписом овлашћеног лица Купца и овлашћеног лица Продавца на одговарајућем
документу – евиденцији Продавца.
Ако се записнички утврди да добра која је Продавац испоручио Купцу имају
недостатке у квалитету и у случају очигледних грешака, Продавац мора исте отклонити
најкасније у року од два дана од дана сачињавања записника о рекламацији, а уколико
то не учини или ако се иста или слична грешка понови 3 пута, Продавац мора добра са
недостатцима заменити новим добром, које има једнаке или боље карактеристике.
Члан 5.
Евиденција из члана 4. става 5. овог Уговора и достављена фактура Купцу,
представљају основ за плаћање.
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Купац се обавезује да плати цену за испоручена добра - и то на рачун продавца,
бр. ________________________, код ______________________ банке, у року од _____
дана од пријема исправно испостављене фактуре.
Приликом плаћања, купац је у обавези да сваку фактуру, предрачун, каматни
обрачун плаћа појединачно и да у налогу за плаћање наведе позив на број документа
(фактура/предрачун/каматни обрачун) по коме врши плачање. У супротном, купцу ће
бити зарачунат пенал и испорученои задужење у висини од 1,1% од вредности уплате у
сврху накнаде трошкова ангажовања мануелног рада запослених радника продавца на
раскњижавању неозначених уплата.
Продавац ће за неблаговремено плаћање, обрачунати купцу законску затезну
камату, на месечном нивоу и то од дана истека валуте до датума измирења
дуга.Месечно обрачунату камату, купац је дужан да плати у року од 8 (осам) дана од
дана испостављања обрачуна. Под даном испостављања каматног обрачуна
подразумева се дан кад је каматни обрачун издат од стране продаваца.У случају да
купац поред дуга за испоручене нафтне деривате (главнице) дугује и камату и
трошкове, првом наредном уплатом купца (уколико мије наведено на шта се уплата
односи), врши се затварање његовог дуга по доспелости, укључујући трошкове и камату.
Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским
планом за 2018.годину, за ове намене, а обавезе које доспевају у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити
одобрена у тој буџетској години. За обавезе које пo oвом Уговору доспевају у 2019.
години наручилац ће извршити требовање и плаћање по обезбеђивању финансијских
средстава усвајањем Финансијског плана за 2019. годину или доношењем Одлуке о
привременом финансирању.
У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања
обавеза од стране наручиоца.
Члан 6.
Уколико Продавац не врши испоруку добара дуже од __ дана или достави
писмену изјаву да није у могућности да изврши испоруку добара, Купац може извршити
набавку од другог понуђача, непосредном погодбом, а на терет Продавца.
Став 1. овог члана се не примењује ако је не вршење испоруке проузроковано
због немогућности испуњења Уговора услед наступања више силе. Вишом силом се
сматрају природне катастрофе, транспортне несреће, одлуке органа власти и други
случајеви утврђени законом.
Уговорне стране су дужне једна другу обавестити о спречености за извршење
преузетих обавеза услед дејства више силе у року од 24 часа од момента настанка
односно престанка спречености.
Члан 7.
Уговорне стране могу отказати Уговор у писаној форми, при чему је отказни рок 7
дана од дана обавештења друге уговорне стране уколико постоје оправдани разлози.
Купац задржава право да једнострано раскине уговор у случају ако за то настану
оправдани разлози:
- неиспуњење наруџбине од стране продавца у року датом у члану 6. овог
Уговора
- роба није одговарајућег квалитета
Члан 8.
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Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица
уговорних страна, и важи за грејну сезону 2018/2019 .
Овај Уговор се може изменити само писаним Анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
На све што није регулисано клаузулама овог Уговора, примениће се одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 9
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог Уговора – уговорне
стране ће покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара
се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.
Члан 10.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветнa примерака, по 2 (два) примерка за
обе уговорне стране.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
ПРОДАВАЦ
_________________________

КУПАЦ
______________________

НАПОМЕНЕ:
Понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише
модел Уговора, чиме потврђује да прихвата елементе модела Уговора.
Наручилац је дужан да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је
уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева
за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен Уговор одбије да закључи Уговор о јавној
набавци, наручилац може да закључи Уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем.
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