
ЈП Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” из Краљева

Наш број:      680

Датум:            27.02.2015.

Обрадио/ла:   

                    
       

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 
РС“ бр. 124/2012), вршимо измену и допуну конкурсне документације у   вези 
са припремањем понуде за јавну набавку мале вредности горива – бензина 
(ј.н бр.1.1.3)  по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних 
набавки од 23.02.2015. године:

1. Измена конкурсне документације:

     
       - Модел уговора у одељку  12) конкурсне документације на страни 19/22, 
20/22, 21/2,  мења се и гласи :

Ова прилог је саставни део конкурсне документације.

Нови рок за достављање понуда је 05.03.2015.године до 12.часова.

 С поштовањем, 

                                                                                                    КОМИСИЈА

      36000 Краљево,   Ул. Хајдук Вељкова бр. 61,   мат. бр. 17001841,   ПИБ 101258220,  т. р.   840-538641-31
      Тел. +38136/ 312-019, 312-181, 312-039, 333-370, фах 036/ 312-061, 333-370, E-mail Office@direkcijakv.net



12)  МОДЕЛ УГОВОРА

 МОДЕЛ УГОВОРА 
      о набавци и испоруци  горива (бензина)

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: Дирекција за планирање и изградњу 
               "Краљево"из Краљева, Ул. Хајдук Вељкова 

   бр. 61 коју заступа директор  Ненад Нерић
              дипл.инж.грађ.  (удаљем тексту: Наручилац)

и

                          
____________________________________

     кога заступа ____________________
(у даљем тексту: Испоручилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Јавна набавка   горива  -  безоловни бензин  ПРЕМИЈУМ
БМБ 95 

Члан 1.

            Испоручилац   као  најпвољнији  понуђач  изабран  у  поступку  јавне
набавке мале вредности  прихвата обавезу  да набави и испоручи  гориво   -
моторни  бензин  ПРЕМИЈУМ  БМБ  95  за  путничке  аутомобиле,  за  потребе
наручиоца за време трајања уговора.
 Испоручилац ће испоруку горива, у периоду важења овог уговора,
вршити сукцесивно  на својим  бензинским  станицама у седишту наручиоца
као и у градовима Републике Србије у којима поседује бензинске станице.

Члан 2. 

              Испоручилац се  обавезује да послове из чл. 1. овог уговора обави у
свему  по  усвојеној  понуди  понуђача  број ________  од  __________2015.
године. 
             Саставни део понуде су сви прилози који су достављени на захтев 
наручиоца.

Члан 3.

           На  основу  усвојене  понуде  уговорачи  утврђују  да  је цена  са
припадајућим  порезом  за  гориво    -  моторни  бензин  ПРЕМИЈУМ БМБ 95
_____ динара за један литар а укупно   за 2015. годину  до нивоа средстава
обезбеђених  Одлуком о буџету и Планом јавних набавки за 2015.годину за
ове намене.
         За обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2016.години,
Наручилац ће вршити плаћање Испоручиоцу највише до износа средстава
која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
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                                                            Члан 4.

        Уговарачи су сагласни  да уколико  на некој  од бензинских станица
понуђача не буде  моторног бензина ПРЕМИЈУМ БМБ 95, продавац је дужан
да купцу путем кредитне картице испоручи другу врсту  моторног бензина тј.
ПРЕМИЈУМ БМБ 98 по ценовнику продавца. 

Члан 5.

      Цена   горива   -  моторни  бензин  ПРЕМИЈУМ  БМБ  95  за  путничке
аутомобиле утврђена је у складу са прихваћеном понудом испоручиоца.
       Продавац на крају месеца доставља купцу коначан рачун за испоручено
гориво  по  типовима  возила,  заједно  са  спецификацијама  о  трансакцијама
путем картице.

 Наручилац је дужан да изврши уплату  динарских средства   на текући
рачун испоручиоца у року од 8 дана од дана  пријема рачуна.
     

Члан 6.

Уговорена цена  се  може мењати  након  закључења овог уговора, само
из  објективних  разлога,  а  услед  промена  малопродајних  цена  у
малопродајним објектима испоручиоца за више од 5%.

У случају промене  утврђене цена  из ставу 1. овог члана,  цена   ће се
мењати пропорционално промени малопродајне цене испоручиоца.

Испоручилац се обавезује   да  у случају  да дође до промене цене
горива, достави наручиоцу  важећи ценовник.

Члан 7. 

           Наручилац   се обавезује   да испоручиоцу достави  потписан  и печатом
оверен   списак  својих  моторних  возила   са  регистарским  бројевима,  који
представља саставни део овог уговора. 
 Наручилац ће  преузимати   гориво   - моторни бензин ПРЕМИЈУМ БМБ
95 за путничке аутомобиле путем кредитних картица.

Кредитне картице су средста евидентирања  купопродајних трансакција
горива  које врши  наручилац.
 Кредитне картице се  издају наручиоцу   од стране испоручиоца, а након
потписивања овог уговора, односно  прикупљања документације потребне  за
издавање  кредитних картица.

Члан 8.

           Уговорне стране су дужне да изврше примопредају кредитних картица,
о чему се саставља  записник који потписују овлашћени представници  обе
уговорне стране.
 Наручилац се обавезује да кредитне картице чува  са дужном пажњом
да неби дошло до злоупотребе или губитка.

 Наручилац се обавезује да у случају губитка, крађе  или  уништења
кредитних картица, о томе без одлагања   обавести испоручиоца у писаној
форми.
  Испоручилац се обавезује  да  по пријему обавештења о губитку, крађи
или уништењу кредитне картице, исту утврди неважећом.
  У  случају  раскида  овог  уговора   наручилац  је  дужан  да  кредитне
картице врати испоручиоцу.
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Члан 9.
                  
           Наручилац има право  на рекламацију квалитета  испорученог горива, у
ком случају је дужан да уложи приговор.
           У случају  приговора  на  квалитет горива, наручилац одмах обавештава
испоручиоца  ради започињања рекламационог поступка  којим ће се утврдити
евентуални недостаци у квалитету горива.
   Наручилац  и  испоручилац  су  сагласни   да  до  момента  окончања
рекламационог  поступка свака  страна  сноси  своје  трошкове   настале у
складу са овим чланом.

Члан 10. 

           Уговорне стране се ослобађају одговорности  у случају дејства више
силе,  аката међународних органа или организација и других догађаја,  који се
нису  могли  избећи  или  предвидети,  а  који  у  потупности  или  делимично
спречавају уговорне стране  да изврше уговорне обавезе. 
  Испоручилац  се  ослобађа  одговорности    и  у  случају   поремећаја  у
снабдевању   тржишта  нафтом  и  нафтним  дериватима   који  су  изазвани:
актима државних органа, изменама прописа  који регулишу услове и начин
увоза,  прераде  и  промета  нафте  и  нафтних  деривата,   кваровима  или
непланираним ремонтима рафинерија  или нафтовода и сличним догађајима.
  Испоручилац је  дужан да  благовремено обавести  у  писаној  форми
наручиоца  о настајању  једне  или више  околности  из става 1. и 2 овог
члана,  и  да наведе врсту,  почетак  и вероватан,   односно  очекивани крај
дејства те околности.

Члан 11 .

  Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци ,а почиње
да тече од дана ступања на снагу истог.

Члан 12.

  У реализацији овог уговора уговорне стране ће поступати   са пажњом
доброг привредника. 
 За  све  што  није  уговорено  овим  уговором примењиваће  се  одредбе
Закона о облигационим односима.

Члан 13.

  Све  евентуалне спорове  уговорне стране  ће решавати  споразумно, а
у супротном  спорове ће решавати Привредни суд у Краљеву.

     Члан 14

           Саставни  део  овог  уговора  је  понуда  испоручиоца  бр._______ од
___________ године са свим прилозима.
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Члан  15.

   Овај  уговор  ступа на снагу даном потписивања  обе уговорне стране. 
  

Члан 16. 

           Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка од којих су по три
примерка налазе  код сваке  уговорне стране. 

 
                  ЗА                                                                           ЗА
          НАРУЧИОЦА                                                        ИСПОРУЧИОЦА 

ДИРЕКТОР    
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