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ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Нишавски управни округ, Страхињића бана бб 18000 Ниш, www.nis.okrug.gov.rs

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке
Јавна набавка добара бр. 920-021-018/2019-02 је јавна набавка горива, а спровешће се у
поступку јавне набавке мале вредности. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.

1.3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка добара – ГОРИВА.

1.4. Контакт
Зорица Вукадиновић, факс: 018/523-742
e-mail: zorica.vukadinovic@nis.okrug.gov.rs

1.5. Подаци о начину преузимања конкурсне документације, као и месту
и роковима за подношење понуда
Начин преузимања конкурсне документације: електронским путем (преузимањем са
интернет странице Нишавског управног округа, са портала Управе за јавне набавке или непосредно код
Наручиоца).
Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у
затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца – Нишавски управни округ, 18000 Ниш,
Страхињића бана бб, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати - јавна набавка добара ГОРИВО", поштом, или лично на адресу Наручиоца, писарници (канцеларија бр 5а). На полеђини
коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и еmail.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не
може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је
29.02.2019. године до 12:00 часова.
Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена
након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом, без обзира на начин
доставе.
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1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и
начину подношења пуномоћја
Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у сали (канцеларија бр. 2)
Нишавског управног округа, у Нишу, ул. Страхињића бана бб, у ПЦ Амбасадор на трећем спрату.
Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 04 .03.2019. године у 12:15 часова.
Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу
присуствовати сва
заинтересована лица. Представници понуђача, да би активно учествовали у отварању понуда, морају
имати потписано и оверено овлашћење.

1.7. Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року од 10 /десет дана од дана јавног
отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки и на сајту Нишавског управног округа
у року од 3 /три/ дана од дана њеног доношења.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.

2.1. Опис предмета набавке
Опис предмета набавке: набавка горива: евро премијум БМБ – 95.
Процењена вредност: 500.000,00 без ПДВ-а

2.2. Назив и ознака из општег речника набавке
09132100-4 – Безоловни бензин

2.3. Опис, карактеристике предмета набавке и обавезе понуђача
-

Врста робе:
Евро премијум БМБ – 95

јединица мере
литар

количина
4.000

Добра која понуђач нуди морају бити одговарајућег квалитета односно иста морају задовољавати
техничке стандарде прописане за ту врсту добара у свему у складу са важећим Правилником о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (“Сл. Гласник РС”, бр. 123/12, 63/13,
75/13).
Количине наведене у спецификацији су планиране у оријентационом износу.
Испорука ће се вршити према потребама Наручиоца, на бензиским станицама понуђача и то
сукцесивно.
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
и 76. ЗАКОНА И УПУТСВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА

1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
Услов бр. 1

да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст 1. тач. 1) Закона);
Доказ: Извод из регистра надлежног органа;

Услов бр. 2

Услов бр. 3

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 (чл. 75. ст.1 тач. 2) Закона);
Доказ: Потврде надлежног суда, односно надлежне полицијске управе ( не старији од
два месеца пре отварања понуда);
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 (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) Закона;
Доказ: Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално
осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације ( не старији од два месеца пре отварања понуда)

Услов бр. 4
Услов бр. 5

Услов бр.6.
Услов бр.7

да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл.75.ст.1.тач.3) Закона)
Понуђач у поступку јавне набавке мора изричито да наведе да је поштовао обавезе које
произилазе 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 (чл. 75. ст. 2. Закона);.
Сопствена меница за озбиљност понуде
Сопствена меница за добро извршење посла
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Сопствена меница за озбиљност понуде
Понуђач је дужан да у понуди достави:
1. Попуњену сопствену меницу за озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде,
без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у
складу са чланом 47а Закона о платном промету (“Службени лист СРЈ”бр.3/2002 и 5/2003 и
“Сл.гласник РС” бр.43/2004, 62/2006 и 31/2001) и Одлуком НБС о ближим условима,
садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења (“Службени гласник РС”
бр.56/2001).
2. Менично овлашћење да се меница у висини од 2/ од вредности понуде без ПДВ-а, без
сагласности понуђача може поднети на наплату, која мора да траје најмање колико и рок
важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде (Рок важења понуде), у случају да
понуђач по истеку рока за подношење понуде измени, допуни, опозове своју понуду или не
закључи оквисни споразум,а његова је понуда оцењена као најповољнија или не поднесе
средство финансијског обезбеђења прописано конкурсном документацијом.
3. Потпврду о регистрацији менице;
4. Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис
и печат понуђача, оверен печатом бавнке са датумом овере не старијим од 30 дана од дана
отварања понуда.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са
потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за
заступање, менично овлшћење остаје на снази.

-

Сопственаменица за добро извршење посла
Понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу:
1. Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла у висини од 10% од вредности
Уговора, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са
чланом 47а Закона о платном промету (“Службени лист СРЈ”бр.3/2002 и 5/2003 и
“Сл.гласник РС”бр.43/2004, 62/2006 и 31/2001) и Одлуком НБС о ближим условима,
садржини и начину вођења Регистра и овлашћења (“Службени гласник РС”бр.56/2001).
2. Менично овлашћење да се меница у висини од 10% од вредности оквирног споразума без
ПДВ-а, без сагласности понушача може поднети на наплту у року који траје најмање 30
дана дуже од истека рока важности оквирног споразума, у случају неизвршења обавеза по
закљученом угвору.
3. Потврду о регистрацији менице.
4. Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис
и печат понучђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана
закључења уговора.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са
потписом у Картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.
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НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа ако наведе у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци
јавно доступни.
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл.76. Закона и доставити:
- копију важеће Лиценце за обављање енергетске делатности трговине на мало дериватима
нафте издату од стране Агенције за енергетику РС
- списак бензинских станица на целој територији РС, потписан и оверен од од стране
овлашћеног понуђача, на свом меморандуму, са седиштем (адресом), бројем телефона, именом и
презименом одговорног лица за сваки продајни објекат.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл.80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1.тач.1)до 4) Закона и услов из члана 74.став 1.тач.5)
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из чл.75. став 1.тач.1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из чл.75 став 1.тач.5)Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл.77.
став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона , дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75.
Став 1. Тач.5) Закона коју доставља у виду неоверене копије.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз
понуду доставити и овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о
испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Страна 8 од 30

НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Адреса: Ниш, ул. Страхињића Бана бб
Телефон: 018/505-143 018/505-161
Факс: 018/523-742
e-mail: zorica.vukadinovic@nis.okrug.gov.rs

ПИБ: 104211722
матични број: 17649396
шифра делатности: 8411
текући рачун: 840-620-21

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
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.
Напомена:
Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не доказује изјавом,
понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин:
1) Услов из чл.75. ст. 1. тач.1)Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
2) Услов из чл.75. ст. 2. тач.2)Закона – Доказ: Правна лица: 1)Извод из казнене евиденције, односно
уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 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; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Нишу, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3)
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. Предузетници и физичка лица:
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). Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда;
3) Услов из чл.75. ст. 1. тач.3) Закона – Доказ: Правна лица: Потврде привредног или 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, 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) Услов из чл.75. ст.1 тач..4)Закона – Доказ: Уверење Пореске упораве министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне
Страна 9 од 30

НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Адреса: Ниш, ул. Страхињића Бана бб
Телефон: 018/505-143 018/505-161
Факс: 018/523-742
e-mail: zorica.vukadinovic@nis.okrug.gov.rs

ПИБ: 104211722
матични број: 17649396
шифра делатности: 8411
текући рачун: 840-620-21

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из чл.75. ст.1.тач.5.)Закона – Доказ: дозвола за обављање делатности која је предмет јавне
набавке. Дозвола мора бити важећа.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл.77.
став 4. Закона, понуђач понуђач доказује достављањем следећег:
-

Копије важеће Лиценце за обављање енергетске делатности трговине на мало дериватима нафте
издату од стране Агенције за енергетику РС,
Списак бензиских станица на целој територији РС, потписан и оверен од стране овлашћеног лица
понуђача, на свом меморандуму, са седиштем (адресом), бројем телефона, именом и презименом
одговорног лица за сваки продајни објекат.

4.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
4.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

4.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцима из конкурсне
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана
необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део
конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су
уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.
Подаци које понуђач уноси морају бити јасно, читко откуцани или написани неизбрисивим
мастилом, оверени печатом понуђача и потписом овлашћеног лица, а у свему у складу са обрасцима
из конкурсне документације.
У случају самосталног наступања или наступања са подизвођачем/подизвођачима, све обрасце
попуњава, оверава печатом и потписује овлашћено лице понуђача, осим где је то експлицитно
наведено.
У случају наступања групе понуђача све обрасце попуњава, оверава печатом и потписује
овлашћено лице представника групе понуђача - носилац групе.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком - спиралом у
целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли
је затворена онако како је предата.
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Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на
адресу наручиоца - Нишавски управни округ, ул. Страхињића Бана бб, 18000 Ниш, са обавезном
назнаком на лицу коверте: "Не отварати - јавна набавка добара - гориво", поштом, или лично на
адресу Наручиоца, писарници (канцеларија бр 24). На полеђини коверте обавезно навести назив,
адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail.
Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка
отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.
Наручилац ће одбити све неодговарајуће понуде и неприхватљиве понуде. Понуђач може да
поднесе само једну понуду.
Начин достављања доказа дефинисан је чланом 79. Закона.
За потпуну и исправну понуду, потребно је доставити и следеће попуњене, потписане и оверене
печатом обрасце:
- Образац 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- Образац 2

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ
ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА

НАПОМЕНА: Образац бр. 2 не достављати уколико понуђач наступа са подизвођачем.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који треба да садржи податке у складу са чланом 81.
став 4. Закона и који је додатно објашњен у поглављу 5.7 конкурсне документације.
- Образац 2.1 ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ
ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА
НАПОМЕНА: Образац бр. 2-1 не достављати уколико понуђач наступа самостално или као
група понуђача

-

Образац 3 ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ СВИХ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Образац 4 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

-

Образац 5 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

-

Образац 6 МОДЕЛ УГОВОРА

-

Образац 7 МЕНИЧНИ СПОРАЗУМ

-

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране
одговорног лица понуђача и оверену печатом којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен
уговор о предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона
о
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енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 1. Уговор о приступу систему са
оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и 2. Уговор којим преузима
балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.
НАПОМЕНА: Свака страна модела уговора мора бити попуњена, потписана и оверена
печатом понуђача.

1)
2)
3)
4)

Наручилац ће понуду одбити ако:
понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
ако је понуђени рок важења понуде краћи од 30 дана;
ако је рок за плаћање краћи од 15 дана;
ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

4.3. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама
Понуда са варијантама није допуштена. Понуда са варијантама биће одбијена.

4.4. Начин измене, допуне и опозив понуде
Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре истека рока за
подношење понуда. Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће
припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти „Допуна понуде“, „Измена понуде" или
„Опозив понуде" за јавну набавку добара - гориво" – број 920-021-018/2018-02 НЕ ОТВАРАТИ.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

4.5. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

4.6. Понуда са подизвођачем
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима. Понуђач је дужан
да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов
назив, као и 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.
Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/подизвођачима дужан
је у Обрасцу понуде и Моделу уговора навести подизвођача/подизвођаче.
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4.7. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће издати рачун;
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
5) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

4.8. Захтеви у погледу услова плаћања
Рок, начин и услове плаћања Понуђач даје у обрасцу понуде (Образац понуде тачка5.)).
Понуђач коме буде додељен уговор (испоручилац) испоставља рачун са спецификацијом испорученог
моторног горива по дебитним картицама појединачно, за претходно сипање горива. Наручилац плаћа
рачун у законском року.

4.9. Рок важења понуде
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 /тридесет/ дана од
дана отварања понуда.

4.10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност.

4.11. Заштита података
Наручилац је дужан да:
− чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
складу са законом, понуђач означио у понуди;
− одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди;
− чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица и понуђача, као и податке о
поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда;
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Страна 13 од 30

НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Адреса: Ниш, ул. Страхињића Бана бб
Телефон: 018/505-143 018/505-161
Факс: 018/523-742
e-mail: zorica.vukadinovic@nis.okrug.gov.rs

ПИБ: 104211722
матични број: 17649396
шифра делатности: 8411
текући рачун: 840-620-21

4.12. Додатне информације и појашњења код наручиоца
Понуђач
може,
у
писаном
облику
/или
путем
електронске
поште:
zorica.vukadinovic@nis.okrug.gov.rs или факса: 018/523-742/ на адресу наручиоца - Нишавски управни
округ, ул. Страхињића Бана бб, 18000 Ниш, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати јавна набавка добара - гориво", поштом, или лично на адресу Наручиоца, писарници (канцеларија бр
24), тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.
Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.

4.13. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових
подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

4.14. Критеријум за избор најповољније понуде
Редни
број
1.
Цена
2.

Број
пондера
80

ОПИС

Распростањеност мреже

20
УКУПНО ПОНДЕРА:

100

1. Цена
Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 80.
Број пондера по основу овог елемента критеријума се израчунава на следећи начин:
Пондери по основу цене =

80 х најнижа укупна понуђена цена
понуђена укупна цена

2. Распрострањеност мреже
Распрострањеност мреже подразумева број продајних објеката, број бензиских станица на
територији Републике Србије.
Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 20.
Број пондера по основу овог елемета критеријума израчунава се на следећи начин:
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20 х понуђени број продајних објеката
највећи број продајних објеката

Број продајних објеката на територији Србије понуђач доказује достављањем списка продајних
објеката на свом меморандуму, са седиштем (адресом), бројем телефона, именом и презименом
одговорног лица за сваки продајни објекат.
Списак мора бити потписан од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом понуђача.
У случају да два или више понуђача имају исти укупан број пондера наручилац ће закључити
уговор са понуђачем који оствари већи број пондера по основу елемента критеријума цена.

4.15. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено предаје Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
Наручиоца.
Захтев за заштиту права, којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим, уколико је поднет
3 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 указао наручиоцу на евентуалне недостатке,
а наручилац исте није отклонио, захтев ће се сматрати благовременим уколико је поднет најкасније
до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет)
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбом члана 130. Закона.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, или препорученом
пошиљком са повратницом.
Уколико се захтев за заштиту права доставља путем e-maila или факса, исти се може доставити
радним даном од понедељка до петка, у радно време наручиоца од 7.30 до 15.30 часова (субота, недеља и
државни празници се не сматрају радним данима)
Захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, потврду о уплати таксе.
Као доказ о уплати таксе прихватиће се:
1. Потврда о уплати републичке административне таксе која садржи следеће:
- да је издата од стране банке и да садржи печат банке;
- да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора да буде јасно истакнуто да је
уплата таксе 60.000,00 динара реализована и датум када је уплата таксе реализована);
- износ таксе из члана 156.Закона;
- број рачуна буџета: 840-30678845-06:
- шифру плаћања: 153 или 253;
- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси Захтев,
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- сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
Захтев;
- потребно је прво уписати скраћеницу „ззп2, затим назив наручиоца и на крају број или ознаку јавне
набавке при чему није дозвољено није дозвољено уписивати додатне речи или интерпукцијске знаке ( на
пр: такса за ,“ уплата“ и сл.), већ искључиво наведене појмове у поменутом редоследу;
- корисник: Буџет Републике Србије ,
- Назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата
таксе,
- потпис овлашћеног лица банке
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште,
који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе наведене подтачком 1.;
3. Потврда издата од стране Републике Србије, министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом,која саджи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1,
осим оних наведених под (1) и (2),за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора,а који се води у Управи за трезор ( корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати такси из тачке 1., за подносиоца захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који
имају отворен рачун код Народне Банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138-167. Закона.

4.16.

Обавештење о року за закључење уговора

Уговор ће бити закључен најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
ко понуђач ком је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права одбије да закључи уговор, наручилац може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. Став 2. Тачка 5) Закона.
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ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА

Обрасци и модел уговара дати су у прилогу и чине саставни део конкурсне
документације.

Образац 1

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу објављеног позива за достављање понуда за јавну набавку добара бр. 920-021018/2019-02, набавка горива, достављамо:
Број понуде
Пословно име или скраћени назив из регистра
понуђача/носиоца групе
Седиште (општина и адреса) понуђача
Особа за контакт
Одговорна особа (потписник уговора)
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун понуђача и назив банке
Матични број понуђача
ПИБ понуђача
Предмет јавне набавке извршићемо (заокружити а) или б) или в) и попунити)
а) самостално;
б) са подизвођачима:
Пословно име подизвођача
Седиште (адреса и општина) подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
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Пословно име подизвођача
Седиште (адреса и општина) подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Пословно име подизвођача
Седиште (адреса и општина) подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
в) заједнички са партнерима:
Пословно име члана групе
Седиште (адреса и општина) члана групе
Матични број и ПИБ члана групе
Одговорна особа
Телефон и/или телефакс и/или e-mail
Текући рачун члана групе и назив банке
Пословно име члана групе
Седиште (адреса и општина) члана групе
Матични број и ПИБ члана групе
Одговорна особа
Телефон и/или телефакс и/или e-mail
Текући рачун члана групе и назив банке
Пословно име члана групе
Седиште (адреса и општина) члана групе
Матични број и ПИБ члана групе
Одговорна особа
Телефон и/или телефакс и/или e-mail
Текући рачун члана групе и назив банке
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ:
Редни број

Предмет набавке

Јединица
мере

количина

Цена по
јед.мере

Укупно

1

2

3

4

5

6

Евро премијум
БМБ-95

литар

4000

1.

Укупно без ПДВ
ПДВ
УКУПНО са ПДВ
1. Начин плаћања______________________________
2. Рок важења понуде___________________________
ПОНУЂАЧ
М.П.

Име и презиме овлашћеног лица

Место и датум
Потпис овлашћеног лица
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Образац 2

ПИБ: 104211722
матични број: 17649396
шифра делатности: 8411
текући рачун: 840-620-21

- ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА

УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
На основу објављеног позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. 920-021-018/201902, набавка горива, достављамо:
Назив и седиште понуђача:
Адреса седишта понуђача:
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је (назив правног
лица) у складу са важећим законским прописима, регистровано за обављање делатности која је
предмет ове јавне набавке, да понуђач 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 и
кривично дело преваре, да је исто измирило све доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе, када има седиште на њеној територији и да је исто
испоштовало обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и да му није изречена мера забране обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде.
НАПОМЕНА: У случају заједничке понуде Изјаву понуђача/носиоца групе понуђача
потписује и оверава печатом носилац групе понуђача чиме потврђује да сваки понуђач из групе
понуђача испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1 ) ,2) и 4 ) Закона и услове из члана
75. став 2.
ПОНУЂАЧ
М.П.

Име и презиме овлашћеног лица

Место и датум
Потпис овлашћеног лица
НАПОМЕНА: Уколико понуђач са подизвођачем, образац није потребно достављати.

Страна 20 од 30

НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Адреса: Ниш, ул. Страхињића Бана бб
Телефон: 018/505-143 018/505-161
Факс: 018/523-742
e-mail: zorica.vukadinovic@nis.okrug.gov.rs

ПИБ: 104211722
матични број: 17649396
шифра делатности: 8411
текући рачун: 840-620-21

Образац 2.1. - ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА
УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ПОНУЂАЧА
И ПОДИЗВОЂАЧА
Назив и седиште понуђача:
Адреса седишта понуђача:
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је (назив правног
лица) у складу са важећим законским прописима, регистровано за обављање делатности која је
предмет ове јавне набавке, да понуђач 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 и
кривично дело преваре, да је исто измирило све доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе, када има седиште на њеној територији и да је исто
испоштовало обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и да му није изречена мера забране обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде.
НАПОМЕНА: Изјаву понуђача и подизвођача попуњавају, оверавају печатом и потписују
понуђач и подизвођач само уколико понуђач наступа са подизвођачем, а у случају већег броја
подизвођача, понуђач мора Изјаву умножити, попунити, оверити печатом и потписати са сваким
подизвођачем.
ПОНУЂАЧ
Име и презиме овлашћеног лица
Потпис овлашћеног лица
Место и датум

М.П.
ПОДИЗВОЂАЧ
Име и презиме овлашћеног лица
Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац није потребно
достављати.
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Образац 3. - ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ СВИХ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Назив и седиште понуђача:
Адреса седишта понуђача:
Понуђач

__________________________________________________________________________

изјављује да у потпуности прихвата све услове наведене у Позиву за подношење понуда и конкурсној
документацији наручиоца за јавну набавку добара - гориво, бр. 920-021-018/2019-02.

ПОНУЂАЧ
М.П.

Име и презиме овлашћеног лица

Место и датум
Потпис овлашћеног лица

Страна 22 од 30

НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Адреса: Ниш, ул. Страхињића Бана бб
Телефон: 018/505-143 018/505-161
Факс: 018/523-742
e-mail: zorica.vukadinovic@nis.okrug.gov.rs

ПИБ: 104211722
матични број: 17649396
шифра делатности: 8411
текући рачун: 840-620-21

Образац 4. - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Назив и седиште понуђача:
Адреса седишта понуђача:
Редни
број
1.

Врста трошкова

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
УКУПНО:

НАПОМЕНА: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде тј. да попуни образац 4. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач
и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
ПОНУЂАЧ
М.П.

Име и презиме овлашћеног лица

Место и датум
Потпис овлашћеног лица
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Образац 5. - ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Назив и седиште понуђача:
Адреса седишта понуђача:

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач
_______________ ____________________________________________________, понуду за јавну набавку
добара гориво број 920-021-018/2019-02, поднео независно без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ
М.П.

Име и презиме овлашћеног лица

Место и датум
Потпис овлашћеног лица
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МОДЕЛ УГОВОРА
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – ГОРИВО
Уговор о снабдевању - купопродаји
Закључен на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр. 920-021-018/2019-02,
између:

и

Наручиоца: Нишавски управни округ,
са седиштем у Нишу, ул. Страхињића Бана бб,
ПИБ:104211722, матични број: 17649396,
број рачуна: 840-1620-21
телефон: 018/523-434; 505-161 факс: 018/523-742
кога заступа Драгана Сотировски
(у даљем тексту: Купац)
Продавца:
.
са седиштем у
, улица
бр. ,
ПИБ:
, матични број:
Број рачуна:
Назив банке:
,
Телефон:
Телефакс:
кога заступа:
(у даљем тексту: Продавац)
Члан 1.

Уговорне стране констатују:
• да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС“, бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. 920-021-018/2019-02набавка добара - гориво;
• да је Продавац доставио понуду број
од .02.2019.године, која у потпуности испуњава
услове из конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део овог уговора;
• да је Наручилац изабрао Продавца за набавку добара - гориво, Одлуком о избору најповољније
понуде, у свему у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12.
14/2015 и 68/2015);
• да ће Продавац пружити услугу самостално.
Члан 2.
Продавац се обавезује да Купцу изврши испоруку предметног добра у смислу члана 1. овог
уговора сукцесивно, а по цени из понуде понуђача – Продавца, усвојеним од стране Купца,
обавештењем о додели уговора о јавној набавци.
Члан 3.
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Продавац се обавезује да моторна горива наведена по овом Уговору испоручује сукцесивно у
току важења овог Уговора, а према захтеву купца односно према захтеву овлашћеног корисника
корпоративне картице. Испорука је континуирана на бензиским станицама продавца одмах по доласку
возила на станицу. Овлашћено лице купца које преузима појединачну количину моторног горива у
обавези је да се идентификује важећом картицом са назначеним регистарским бројем возила.
Члан 4.
Продавац се обавезује да купцу испоставља рачун са спецификацијом испорученог моторног
горива по дебитним картицама појединачно и то једном месечно, до 15-ог у месецу за претходни
месец.
Продавац гаранутује Купцу за квалитет предмета набавке, гаранти рок испорученог производа
мора бити у складу са прописаним и уобичајеним гарантим роковима за ту врсту робе и исти се
рачуна од дана испоруке робе и преузима обавезу да по оправданим рекламацијама Купца поступи.
Члан 5.
Купац ће Продавцу добро из предмета угвора платити на начин и у роковима назначеним у
прихваћеној понуди понуђача.Продавца.
Уговорене цене су променљиве. Цена моторних горива утврђује се одлуком продавца у складу са
кретањима цена нафтних деривата на тржишту нафтних деривата. Одлуке продавца о променама цена
нафтних деривата доносе се у оним интревалима у којима се обезбеђује њихово усклађаивање са
кретањима цена на тржишту нафтних деривата. Испоручене нафтне деривате продавац ће фактурисати по
цени која важи на дан испоруке. Цене не смеју бити више од упоредивих тржишних цена.
Количине наведене у члану 2. став 1. су планиране оријентационо, на годишњем нивоу.
Члан 6.
Корпоративне картице са одложеним плаћањем су средства евидентирања испорученог
моторног горива. Каритце се издају купцу у року од 8 дана након потписивања уговора сагласно
спецификацији возила за издавање картица коју купац достави продавцу.
Купац се обевезује да одмах по потписивању овог Уговора, достави продавцу спецификацију
свог возила са регистарским бројем и другим потребним подацима као и да му достави све евентуалне
измене ове спецификације. Картица је власништво продавца коју даје на коришћење купцу и продавац
је, уз писано обавештење купцу, може ставити ван снаге. Писано обавештење мора бити упућено
купцу најмање 3(три) дана пре дана стављања картице ван снаге. Купац се обавезује да картице чува са
дужном пажњом да не би дошло до њихове злоупотребе или губитка.
У случају губитка или оштећења картице, купац се обавезује одмах по пријему обавештења о
крађи, губитку или оштећењу (уништењу) картице, исту утврди неважећом
Уговорене стране су дужне да изврше примопредају корпоратвних картица са одложеним
плаћањем о чему ће саставити Записник који потписују овлашћени представници обе уговорне стране.
Члан 7.
Наступање више силе ослобађа уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О
датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне да једна другу
обавесте писаним путем у року од 24 сата. Као случајеви више силе, сматрају се природне и саобаћајне
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катастрофе, пожар, земљотрес, одлуке органа валсри и други случајеви који су законом утврђени као
виша сила,а који се нису моги 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 државним органа,
измененам прописа који регулишу услове и начин увоза, прераде и промета нафте и нафтних деривата,
кваровима или непланираним ремонтима рафинерија или нафтовода и сличним догађајима.
Члан 8.
Квалитет моторних горива који су предмет овог Уговора мора у потпуности да задовољи одредбе
”Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла” (“Сл.гласник РС”,
бр.123/2012, 63/2013 и 75/2013). Испоручена моторна горива морају такође да одговарају изјави о
усаглађености (декларацији о усаглашености или извештајима о испитивању или сертификатима или
уверењима о котролисању или другим документима којима се потврђује усаглашеност производа).
Уколико купац утврди недостатке у квалитету и количини испорученог моторног горива,
обавезује се да о томе одмах обавести продавца, а продавац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана
пријема писаног обавештења од стране купца, отклони све недостатке односно настале штетне последице
на возилаима.
Члан 9.
Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испорученог моторног горива у било које време и
без претходне најаве на месту пријема, током и после испоруке, са правом да узорке из било које
испоруке достави независној специјализованој установи на анализу. Уколико независна специјализоваана
установа утврди одступање од уговреног квалитета производа, трошкови извршене анализе падају на
терет продавца.
У случају утврђеног одступања од уговореног квалитета, продавац се обавезује да у року од 5(пет)
дан од дана утврђеног одступања изврши замену испорученог моторног горива које није одговарало
утврђеном квалитету. У том случају, продавац се обавезује да у том року усклади квалитет моторног
горива који ће испоручивати купцу са утврђеним квалитетом као и да надокнади евенуталну штету купцу.
Члан 10.
Уколико продавац не изврши испоруку моторног горива по захтеву корисника картице или не
изврши замену испорученог моторног горива на начин предвиђен претходним чланом овог Уговра, купац
има право да набави тражене количине одговарјућег квалитета моторног горива од другог продавца,а
евентуалне разлике у цени пада на терет продавца.
Члан 11.
Услов за закључење овог уговора, између осталог наведеног у конкурсној документацији, је да,,
најкасније прилико потписивања уговора, продавац Купцу у циљу обзбеђења доброг извршења посла
преда меницу сходно меничном споразуму из конкурсне документације .Меница се доставља на 10% од
укупне вредности уговора.
Члан 12.
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Овај Уговор се закључује на период од годину дана.
Члан 13.
Купац задржава право да једнострано раскине овај уговор у случају ако за то настану оправдани
разлози.
Као оправдани разлози у смислу става 1. Овог члана сматраће се.
- неиспуњење наруџбине од стране Продавца, у договореном-уговореном року;
- испоручено добро није одговарјућег квалитета (према прилогу Образац понуде у конкурсној
документацији);
-други непредвиђени разлози.
Отказни рок у смислу става 1. И 2. Овог члана износи 7 данн.
Члан 14.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговара се
надлежност Привредног суда у Нишу.
Члан 15.
На све што није регулисано одредбама овог уговора, примењиваће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 16.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих 2(два) примерка задржава
Наручилац, а остала 2/два/ примерка Продавац.
НАРУЧИЛАЦ

ЗА ПРОДАВЦА

НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
НАЧЕЛНИЦА
Драгана Сотировски
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МЕНИЧНИ СПОРАЗУМ
На основу члана 16. Став 2. Закона о меници:
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ, Страхињића бана бб, Ниш, и
МЕНИЧНИ
________________________________

ДУЖНИК:_________________________________________из

Адреса_________________________________________________________
Закључују дана_______________године:

С П О Р А З У М
О ИСПУЊАВАЊУ БЛАНК0 ПОТПИСАНЕ МЕНИЦЕ

1. Менични дужник, у складу са чланом 107. Закона о меници, издаје 1 (једну) бланко потписану
сопствену меницу серије..................., као средство обезбеђења по основу Уговора о снабдевању –
купопродаји број закљученог дана...................на износ од...................... .
2. Менични дужник доставља, заједно са потписаним уговором, бланко меницу у складу са Уговором а на
име гаранције за добро извршења посла.
Меницом се гарантује исплата штете због неизвршења или делимичног и непотпуног извршења уговорених
обавеза до висине од 10% од вредности Уговора са ПДВ-ом, са роком доспећа који не може бити краћи од 370
дана од дана закључења уговора.
Менични поверилац-Купац наведено средство обезбеђења може искористити у следећим ситуацијама:
-

-

-

Делимично, у висини настале штете, у случају да менични дужник-добављач и поред писаног позива
није испунио своју обавезу предвиђену чланом 8. Уговора, односно уколико није надокнадио меничном
повериоцу-наручиоцу евентуалну разлику у цени коју је овај имао приликом набавке робе од другог
добављача, јер изабрани добављач није испоручио захтевану робу. У наведеном случају наручилац има
право да путем активирања менице намири износ трошка који је имао са припадајућом каматом за
период од момента настанка трошка до момента намирења путем менице.
Делимично, у висини настале штете, у случају да менични дужник – добављач не жели да прихвати
примедбу меничног повериоца-Купца у вези погрешно фактурисане цене, а у складу са чланом
7.Уговора. У наведеном случају наручилац има право на надокнаду евентуалне разлике у цени коју је
имао на основу испостављене фактуре и уговором предвиђене цене.
Делимично, у висини настале штете, у случају да менични дужник-добављач постпупи супротно члану
6.Уговора, односно уколико повећа цену робе и услуга без претходног испуњења уговорим
предвиђених услуга, менични поверилац-наручилац задржава право на надокнаду трошкова насталих
непоштовањем уговорених услова од стране добављача.
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У потпуности, уколико менични дужник-Продавац у току спровођења Уговора одустане од истог, или
уколико неспровођењем Уговора омете меничног повериоца-купца у редовном раду и нанесе му штету
или угрози способност меничног повериоца да обавља своју основну делатност .
Потписници овог споразума су сагласни да је Менични поверилац, неопозиво и безусловно овлашћен
да испуни менице из тачке 1. Овог споразума, са уписивањем места и датума издавања менице, датума
доспећа, укупног износа меничне своте, који не може бити већи од износа по Уговору (укључујући
камате, накнаде као и све припадајаће трошкове), а по основу неиспуњења Уговором дефинисаних
обавеза, овде Меничног повериоца од овде Меничног дужника, као и места плаћања меничне своте а по
потреби и других небитних меничних елемената.
Менични дужник се овим споразумом обавезује да, на захтев Меничног повериоца, уколико се за тим
укаже потреба, достави Меничном повериоцу нове бланко потписане менице.
Овај споразум је пратећи документ менице на које се односи.
Споразум је сачињен и потписан у два истоветна примерка од којих, након потписивања, сваки
потписник задржава по један примерак.

МЕНИЧНИ ДУЖНИК:

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ:

_______________________________________
________________________________________
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