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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 4/2015 - ДОБРА - ГОРИВО ЗА
МОТОРНА ВОЗИЛА
На страни 9 . Део 10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ и страни 25,Модел уговора, члан 2,став 4. текст
„Уговорена јединична цена ће се усклађивати са променом цене нафтних деривата
на тржишту. Продавац се обавезује да у случају увећања цене, пре испоруке, у року
од 24 часа од промене цене, обавести Наручиоца – Купца о промени цени нафтних
деривата.“ мења се и гласи :
“Уговорена јединична цена ће се усклађивати са променом цене нафтних деривата
на тржишту. Продавац се обавезује да у случају промене цене, пре испоруке, у
року од 24 часа од промене цене, обавести Наручиоца -Купца о промени цене
нафтних деривата, осим у дане викенда или државних празника,када је продавац у у
обавези да обавести наручиоца првог наредног радног дана.”
У прилогу је страна 25. конкурсне документације са наведеном изменом и допуном
конкурсне документације .
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора је набавка, односно куповина добара -гориво за моторна возила , према понуди понуђача број
_____________ од ___________год. , на основу које је изабран за најповољнијег Понуђача, те тиме стекао услов за
склапање уговора о јавној набавци.
Наручилац набавља следеће :
1.Евро дизел , 6 000 л.
2.Евро премијум БМБ 95, 1000 л,
по ценама из Обрасца структуре цене са спецификацијом добара (Образац бр.2),који се налази у понуди
изабраног понуђача и саставни је део овог уговора .
Понуђач се обавезује да током уговореног периода који износи дванаест месеци, а почев од дана закључења
уговора па закључно са даном истека периода од дванаест месеци, сукцесивно продаје и врши испоруку
предметних добара овог уговора, а Наручилац да иста купује и прима од Понуђача у складу са својим потребама
и захтевима, на основу потреба конкретизованих при свакој појединачној набавци у року важности уговора.
Члан 2.
Уговорена цена
износи ___________________________________________ без ПДВ-а ,односно
_________________________са ПДВ-ом .
Количине добара из обрасца бр 2. представљају оквирне потребе Наручиоца на годишњем нивоу, с тим што
Наручилац задржава право одступања од истих у оквиру дате спецификације. Укупне количине и врсте добара које
ће се испоручивати у периоду важења уговора одређиваће Наручилац у складу са потребама процеса
рада, задржавајући право да утврђене количине из спецификације може мењати кроз појединачне поруџбине, а до
укупно уговорене вредности уговора за период од једне године.
Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са кретањима цена на тржишту нафтних деривата.
Одлуке Продавца о променама цена нафтних деривата се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује
њихово усклађивање са кретањима цена на тржишту нафних деривата
Уговорена јединична цена ће се усклађивати са променом цене нафтних деривата на тржишту. Продавац се
обавезује да у случају промене цене, пре испоруке, у року од 24 часа од промене цене, обавести Наручиоца- Купца
о промени цени нафтних деривата,осим у дане викенда или државних празника,када је продавац у у обавези

да обавести Наручиоца -Купца првог наредног радног дана.
Купац није у обавези да утроши целокупан износ средстава из става 1. овог члана.Плаћање ће се вршити у складу
са расположивим средствима Купца, односно плаћања у 2015.години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених
планом за 2015.годину за ове намене.
За обавезе плаћања у 2016.години за време важења овог уговора, Купац ће плаћање вршити по обезбеђивању
финансијких средстава усвајањем финансијског плана за2016. годину.
Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Купца, исти буде доведен у ситуацију да не може да
користи средства предвиђена овим уговорм, неће се сматрати да Купац није испунио своје уговорне обавезе.
Члан 3.
Набавка добара из члана 1. овог Уговора, Понуђач ће се вршити Наручиоцу у периоду почев од дана закључења
овог уговора, закључно са даном истека периода од дванаест месеци.
У случају непредвиђених околности због којих би могло доћи до прекида снабдевања Наручиоца, рок важења овог
Уговора се Анексом, уз сагласност обе уговорне стране, може продужити до окончања поступка нове набавке.
Члан 4.
Набавка добара ће се вршити сукцесивно, према потреби наручиоца и вршиће се у малопродајним објектима
продавца . Продавац је обавезан да у сваком од својих продајних објеката (бензинских пумпи)неведеним у
понуди обезбеди несметано снабдевање Купца свим типовима горива из Спецификације предмета јавне
набавке,осим у случају дејства више силе.
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