3) понуђач није доставио тражено средство обезбећења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или
није могуће је упоредити са другим понудама.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
Средства финансијског обезбеђења
Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, понуђачи су у обавези да доставе
оригинал сопствену бланко меницу, , са копијом депо картона, оверен у банци са датумом
најдуже 8 дана од дана отварања понуде и захтевом за регистрацију менице у регистру Народне
банке Србије-копија и овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на
Предшколску установу ,,11. апрл“- Нови Београд, у износу од 2% од укупне вредности за које се
подноси понуда без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана од дана јавног
отварања понуда, односно до истека рока важности понуде.
Као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач/и –
Извршиоц/и, биће у обавези да достави/е :
-у року од 8 (осам) дана од дана потписивања Уговора, достави Купцу сопствену бланко
меницу, са клаузулом „без протеста“ за добро извршење посла, у износу од 5% од укупне
уговорене вредности са ПДВ-ом, и са роком важности 30 дана дужим од дана извршења
предметних услуга у целости и:
- Менично писмо – овлашћење
- Фотокопија депо картона са потписима овлашћених лица
- Доказ о регистрацији менице из регистра Народне банке Србије - копија
Место испоруке добара
Изабрани понуђач – Продавац, ће бити у обавези да, сукцесивно врши испоруку добара која су
предмет набавке до 31.12.2015. године на бензинским пумпама изабраног понуђача а на територији
Београда
Начин и услови плаћања и рок испоруке
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким
карактеристикама.
Цене се у обрасцу понуде изражавају у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом са свим обрачунатим
пратећим трошковима до уговореног места испоруке, сагласно захтевима из обрасца понуде и
обрасца структуре цене.
Рок за измирење обавезе плаћања почиње да тече првог наредног дана :
од дана када је дужник примио фактуру, односно други захтев за плаћање од
повериоца који је испунио своју уговорену обавезу; или
од дана када је поверилац испунио своју обавезу, уколико није могуће утврдити дан
пријема фактуре или одговарајућег захтева за исплату, или ако је дужник примио
фактуру или одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац испунио
своју обавезу.

Рок плаћања не може да буде дужи од 45 дана.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
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ПОДАЦИ О ПОНУДИ
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:
УКУПАН ПДВ:
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:
СЛОВИМА СА ПДВ-ОМ:
РОК ИСПОРУКЕ СУКЦЕСИВАН ДО 31.12.2015.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (МИНИМУМ 30 ДАНА):
Број бензинских пумпи у Београду __________________
Број бензијских пумпи на Новом Београду:___________
Цене важе на дан преузимања нафтних деривата на бензиснским станицама понуђача.
У укупну понуђену цену морају бити урачунати сви зависни трошкови понуде (испорука, и
сл).
НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року до 10 дана од дана испостављања исправне фактуре, а на
основу отпремнице коју испоставља Продавац којом је потврђена испорука добара.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс
Ми, доле потписани, овим обавештавамо да смо:
1. Упознати,прихватамо у потпуности,без примедаба, садржину Конкурсне документације
јавне набавке мале врeдности бр. Д-15-01 – бензин и дизел гориво, и дајемо следећу
понуду:
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а
по свим позицијама наведеним у припадајућој
спецификацији добара и услуга у Конкурсној
документацији предметне набавке која чини
саставни део ове понуде:
2. Понуда број:____________
3. Рок за измирење обавезе плаћања почиње да тече првог наредног дана : од дана када је
дужник примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца који је испунио
своју уговорену обавезу; или од дана када је поверилац испунио своју обавезу, уколико није
могуће утврдити дан пријема фактуре или одговарајућег захтева за исплату, или ако је
дужник примио фактуру или одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац
испунио своју обавезу.Рок плаћања не може да буде дужи од 45 дана.
4. Рок важности понуде: _____ дана, од дана отварања понуде (мин. 30 дана)
5. Рок испоруке добара :сукцесиван односно до 31.12.2015. године на бензинским пумпама
изабраног понуђача а на територији Београда.
6. Саставни део обрасца понуде је спецификација понуде
Потпис одговорног лица понуђача
_________________________
Датум___________________
МП
Упутство: у случају већег броја подизвршилаца, односно већег броја чланова групе,
фотокопирати другу страну Обрасца понуде у потребном броју примерака
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ОБРАЗАЦ 2
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“
Народних хероја 12а, Нови Београд
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ СА ОБРАСЦОМ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
Јавна набавка мале вредности - добраБензин и дизел гориво
Понуђач наступа ( заокружити):
1. САМОСТАЛНО
2. СА ПОДИСПОРУЧИОЦЕМ/ИМА
3. У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Понуђач:
СТРУКТУРА ЦЕНЕ
ПОНУДА БРОЈ: __________________ од ________________2015. године
Количина
Евро премијум
безоловни моторни
бензин 95

Евро дизел

Цена по литру
без ПДВ-а
са ПДВ-ом

Укупно
Без ПДВ-а
са ПДВ-ом

6.200 литара

9.500 литара

УКУПНО без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
УКУПНО СА ПДВ-ом:
Словима са ПДВ-ом:
Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуде. ( минимум 30дана)
Рок плаћања: Рок за измирење обавезе плаћања почиње да тече првог наредног дана : од дана када је дужник
примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца који је испунио своју уговорену обавезу; или од
дана када је поверилац испунио своју обавезу, уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или
одговарајућег захтева за исплату, или ако је дужник примио фактуру или одговарајући захтев за исплату пре него
што је поверилац испунио своју обавезу.Рок плаћања не може да буде дужи од 45 дана.

Број бензинских пумпи у Београду: __________________
Број бензијских пумпи на Новом Београду:_______________
_______________________________________________________________________________________
М.П.
Датум:________

______________________
потпис одговорног лица
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Купац се обавезује да Продавцу достави потписан и печатом оверен списак својих моторних
возила са регистарским бројевима и врстом горива (прилог 2), који представља саставни део овог
Уговора.
Купац се обавезује да за свако своје возило од Продавца купује искључиво гориво наведено
у спецификацији из предходног става.
Наведену цену Купац ће платити Продавцу под условма и на начин прописан овим уговором.
Уговорене стране прихватају цену из усвојене Понуде, која је саставни део Уговора.
Уговорне стране прихватају појединачне цене робa и услуга из понуде Извршиоца која је саставни
део Уговора.
Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са кретањем цена на тржишту
нафтних деривата у Републици Србији.
Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке
који подразумева дан преузимања нафтних деривата од стране Купца на бензинским станицама
Продавца.
члан 3.
Наручилац ће плаћање уговорене цене из члана 2. овог уговора извршити преносом средстава на
рачун Продавца, број ________________________код Банке _____________________________.
Продавац се обавезује да за плаћање Наручиоцу достави рачун.
Рок за измирење обавезе плаћања почиње да тече првог наредног дана : од дана када је дужник
примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца који је испунио своју уговорену
обавезу; или од дана када је поверилац испунио своју обавезу, уколико није могуће утврдити дан
пријема фактуре или одговарајућег захтева за исплату, или ако је дужник примио фактуру или
одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац испунио своју обавезу.
Рок плаћања не може да буде дужи од 45 дана.
Члан 3.
Закључивањем овог Уговора, Купац- корисник Картица прихвата сва права и обавезе
утврђене овим Уговором.
Члан 4.
Картица је средство евидентирања куповних трансакција нафтних деривата које врши
Купац.
Картице се издају Купцу сагласно Захтеву и Спецификацији возила за издавање Картице,
који чине саставни део овог Уговора (Прилог 1. и 2.)
Члан 5.
Купцу се утврђује месечни лимит по свакој картици, на основу достављених података од
стране Купца.
Уговорне стране су дужне да изврше примопредају Компанијских евиденционих картица о
чему се саставља Записник, који потписује овлашћени представници обе Уговорне стране.
Члан 6.
Купац се обавезује да Компанијску евиденциону картицу чува са дужном пажњом да не би
дошло до злоупотребе или губитка.Купац се обавезује да у случају губитка, крађе или уништења
Компанијске евиденционе картице, о томе обавести Продавца у писаној форми.
Продавац се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или уништењу картице,
исту утврди неважећом.
Члан 6а.
Купац се обавезује да вредност преузете робе из члана 7. овог Уговора плати Продавцу по
испоруци робе , која је предмет Уговора у року до 10 дана.
Плаћање за преузету робу се врши на текући рачун Продавца на основу испостављених
фактура.
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Члан 7.
Рок за измирење обавезе плаћања почиње да тече првог наредног дана :
од дана када је дужник примио фактуру, односно други захтев за плаћање од
повериоца који је испунио своју уговорену обавезу; или
од дана када је поверилац испунио своју обавезу, уколико није могуће утврдити дан
пријема фактуре или одговарајућег захтева за исплату, или ако је дужник примио
фактуру или одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац испунио
своју обавезу.

Рок плаћања не може да буде дужи од 45 дана.
Уколико Купац не плати испоручену робу у уговореном року, Продавац има право
да обрачуна законом утврђену камату.
Члан 8.
Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен прописима СРПС и другим
важећим Законима и подзаконским актима.
Члан 9
Као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач/и
– Извршиоц/и, биће у обавези да достави/е :
-у року од 8 (осам) дана од дана потписивања Уговора, достави Купцу сопствену бланко
меницу, са клаузулом „без протеста“ за добро извршење посла, у износу од 5% од укупне
уговорене вредности са ПДВ-ом, и са роком важности 30 дана дужим од дана извршења
предметних услуга у целости и:
- Менично писмо – овлашћење
- Фотокопија депо картона са потписима овлашћених лица
- Захтев за регистрацију менице из регистра Народне банке Србије
Члан 10.
Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком случају је
дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања / пријема робе, а у случају
скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
У случају приговора на количину робе, Купац одмах обавештава Продавца, који је дужан
да упути Комисију за решавање рекламација која ће на лицу места утврдити чињенично стање и о
томе сачинити заједнички Записник.
У случају приговора на квалитет робе,Купац одмах обавештава Продавца, који упућује
стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу.
Цене бензина и дизел горива могу се мењати, уколико дође до законске корекције истих,
или до промене објективних тржишних услова под којима се врши продаја свих деривата .
Члан 11.
У случају да нека од одредаба овог Уговора престане да буде у складу са важећим
прописима, од тог дана ће се на послове из овог Уговора примењивати прописи који су ступили на
снагу.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то није могуће,
уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 13.
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