Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Хајдук Станка 2
Број: 2/83
Датум: 27.01.2017. године

ПРЕДМЕТ: I Измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број ДУ-ЈНД03/17
Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Наручилац врши измену конкурсне документације јавне набавке
добaра – нафтни деривати-горива, уља и адитиви.
1.Измена обухвата:
На страни 73 став 2 у којој је дефинисана промена цене, начињена је грешка, уместо става
„Изабрани понуђач (Добављач), се обавезује да у случају промене цене, пре испоруке, у
писаној форми обавести Наручиоца (Купца) и уз одоварајуће образложење, затражи
његову званичну сагласност о промени цене горива“, треба да стоји „Изабрани понуђач
(Добављач), се обавезује да у случају промене цене у складу са кретањем цена на тржишту,
пре испоруке, у писаној форми обавести Наручиоца (Купца) о одлуци о промени цене и
затражи његову званичну сагласност о промени цене горива“ .
Након измене став 2 на страни 73 гласи:
„Изабрани понуђач (Добављач), се обавезује да у случају промене цене у складу са
кретањем цена на тржишту, пре испоруке, у писаној форми обавести Наручиоца (Купца) о
одлуци о промени цене и затражи његову званичну сагласност о промени цене горива“.
2.Измена обухвата:
На страни 53., у члану 5. став 2 Модела оквирног споразума за другу партију – горива за
моторна возила, начињена је грешка, уместо става „Продајне јединичне цене горива су
променљиве и Купац се обавезује да ће се испоручена роба Добављачу плаћати по ценама
које су утврђене у ценовнику Добављача кога су донели његови надлежни органи, а који је
важио на дан промета добара“, треба да стоји „Продајне јединичне цене горива су
променљиве и Купац се обавезује да ће се испоручена роба Добављачу плаћати по ценама
које су утврђене у ценовнику Добављача кога су донели његови надлежни органи, а који је
важио на дан преузимања добара“.
Након измене став 2 у члану 5. на 53 страни гласи:
Продајне јединичне цене горива су променљиве и Купац се обавезује да ће се испоручена
роба Добављачу плаћати по ценама које су утврђене у ценовнику Добављача кога су
донели његови надлежни органи, а који је важио на дан преузимања добара.

3.Измена обухвата:
На страни 58., у члану 3. став 2 Модела уговора за другу партију – горива за моторна
возила, начињена је грешка, уместо става „Купац се обавезује да ће се испоручена роба
Добављачу плаћати по ценама које су утврђене у ценовнику Добављача кога су донели
његови надлежни органи, а који је важио на дан промета добара“ треба да стоји „Купац се
обавезује да ће се испоручена роба Добављачу плаћати по ценама које су утврђене у
ценовнику Добављача кога су донели његови надлежни органи, а који је важио на дан
преузимања добара“.
Након измене став 2 у члану 3. на 58 страни гласи:
Купац се обавезује да ће се испоручена роба Добављачу плаћати по ценама које су
утврђене у ценовнику Добављача кога су донели његови надлежни органи, а који је важио
на дан преузимања добара.
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Ако оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, Купац ће у писаном облику сагласно
члану 92. Закона о јавним набавкама захтевати образложење о формираној цени. Понуђач је у
обавези да тражено објашњење достави у захтеваном року.
Уговорена јединична цена ће се усклађивати са променом цене нафтних деривата на тржишту.
Изабрани понуђач, (Добављач), се обавезује да у случају промене цене у складу са кретањем
цена на тржишту, пре испоруке, у писаној форми обавести Наручиоца (Купца) о одлуци о
промени цене и затражи његову званичну сагласност о промени цене горива.
Промена и формирање продајне цене при свакој испоруци не представља измену уговора из
члана 115. ЗЈН, већ уговорени начин утврђивања продајне цене добара.
Рок важења понуде мора да буде најмање 60 (шестдесет) дана од дана јавног отварања
понуда, а исти се уписује на Обрасцу понуде.
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 на може мењати понуду.
8.2.2.Издавање и употреба дебитних картица
Картице се издају Купцу након потписивања уговора сагласно Захтеву и спецификацији возила
за издавање кртице, које чине саставни део овог Уговора.
Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата које врши
Купац.
Купац се обавезује да за потребе издавања картица, Добављачу достави спецификацију својих
моторних возила са регистарским бројевима и другим потребним подацима, као и све измене
ове спецификације.
Купац се обавезује да се картица из става 1. овог члана чува са дужном пажњом да не би дошло
до злоупотребе или губитка.
Добављач се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или уништењу картице, исту
утврди неважећом.
Уговорне стране су дужне да изврше примопредају дебитних картица, о чему се саставља
Записник (који потписују овлашћени представници обе уговорне стране).
По истеку времена на који је уговор закључен, Купац је дужан да дебитне картице врати
Добављачу.
8.2.3.Испорука и плаћање
-Рок испоруке:Сукцесивно у складу са потребама Купца на бензинским пумпама добављача,
-Место и начин испоруке:На бензинским пумпама добављача, коришћењем издатих дебитних
картица;
-Начин и рок плаћања:По предрачуну, уплатом на текући рачун добављача с тим што се свако
појединачно пуњење преузима и исплаћује употребом дебитне картице.
8.2.4.Квалитативно-квантитативни пријем и рекламације
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
приговора на квалитет у року од 24 часа од сазнања за недостатак.
У случају преговора на количину робе, Купац одмах обавештава Добављача, који је дужан да
упути стручно лице које ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачинити
заједнички записник.
У случају приговора на квалитет робе, Купац одмах обавештења Добављача који упућује
стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу.
Купац и Добављач су сагласни да до момента окончања рекламационог поступка свака страна
сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом.
Трошкове анализе, уколико се покаже оправданим сноси Добављач, а уколико се покаже да
добра имају квалитет у складу са техничким спецификацијама, трошкове анализе сноси Купац.
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Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у техничкој спецификацији
добара и обрасцу понуде са структуром цене, који представљају саставни део овог споразума.
Количине добара из спецификације и обрасца понуде са структуром цене чине оквирне
потребе Купца за две године и могу се разликовати од количина које ће Купац уговорити током
реализације овог споразума, а све у зависности од потреба Купца као и расположивих
финансијских средстава.
Саставни део овог оквирног споразума су „списак пумпних бензинских станица“ на
којима Купац може користити дебитне картице за гориво и „услови за издавање и коришћење
дебитних картица“, који се примењују у делу у којем нису у супротности са одредбама овог
оквирног споразума и понудом из става 1. овог члана.
ТРАЈАЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И НАЧИН ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА
Члан 3.
Овај оквирни споразум закључује се на период од 2 (две) године, а ступа на снагу даном
потписивања.
Током периода важења овог оквирног споразума, Купац приступа закључењу
појединачних уговора, са роком важења од највише годину дана и то у моменту настанка
потребе за предметним добрима.
Члан 4.
Појединачни уговори ће се закључити на основу услова предвиђених овим оквирним
споразумом и Понуде добављача из чл. 1. овог споразума.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба за предметним добрима,
Купац ће доставити Добављачу текст уговора о јавној набавци у циљу закључења.
Добављач је у обавези да достави Купцу потписан и оверен оквирни споразум/уговор о
јавној набавци, у року од максимално 5 (пет) дана од дана достављања. При закључењу
појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.
Уколико добављач у наведеном року не достави потписан и оверен оквирни
споразум/уговор о јавној набавци, сматраће се да је добављач одбио да закључи оквирни
споразум/уговор о јавној набавци, након чега ће Купац активирати средство финансијског
обезбеђења.
ЦЕНА
Члан 5.
Укупна цена за оквирне количине горива за моторна возила из члана 2. овог споразума,
на основу јединичних цена датих у понуди Добављача из члана 1. Уговора, која укључује
транспортне и све друге зависне трошковима испоруке, не може током трајања оквирног
споразума прећи процењену вредност јавне набавке у висини од 2.750.000,оо динара без пдв-а
за период од две године, односно 1.375.000,оо динара без пдв-а на годишњем нивоу.
Продајне јединичне цене горива су променљиве и Купац се обавезује да ће се
испоручена роба Добављачу плаћати по ценама које су утврђене у ценовнику Добављача кога
су донели његови надлежни органи, а који је важио на дан преузимања добара.
Добављач се обавезује да ће Купцу достављати све измене званичног ценовника, одмах
по његовом доношењу.
Цене из става 2. овог члана не смеју бити више од упоредивих тржишних цена. У
супротном, Купац може отказати уговор, са отказним роком од седам дана од дана достављања
писаног обавештења о раскиду.
Добављач се обавезује да ће Купцу одобравати све попусте на цене и количине које
одобрава и другим корпоративним клијентима, о чему писаним путем обавештава Купца.
Укупне количине купљеног горива, до краја реализације предметне јавне набавке, могу
бити кориговане у складу са кретањем цена и потребама Купца.
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Саставни део овог уговора су „списак пумпних бензинских станица“ на којима Купац
може користити дебитне картице за гориво и „услови за издавање и коришћење дебитних
картица“, који се примењују у делу у којем нису у супротности са одредбама овог уговора и
понудом из става 1. овог члана.
ЦЕНА
Члан 3.
Укупна цена за оквирне количине горива за моторна возила из члана 2. овог споразума,
која укључује транспортне и све друге зависне трошковима испоруке, не може током трајања
оквирног споразума прећи процењену вредност јавне набавке у висини од 1.375.000,оо динара
без пдв-а на годишњем нивоу.
Купац се обавезује да ће се испоручена роба Добављачу плаћати по ценама које су
утврђене у ценовнику Добављача кога су донели његови надлежни органи, а који је важио на
дан преузимања добара.
Добављач се обавезује да ће Купцу достављати све измене званичног ценовника, одмах
по његовом доношењу.
Цене из става 2. овог члана не смеју бити више од упоредивих тржишних цена. У
супротном, Купац може отказати уговор, са отказним роком од седам дана од дана достављања
писаног обавештења о раскиду.
Добављач се обавезује да ће Купцу одобравати све попусте на цене и количине које
одобрава и другим корпоративним клијентима, о чему писаним путем обавештава Купца.
Укупне количине купљеног горива, до краја реализације предметне јавне набавке, могу
бити кориговане у складу са кретањем цена и потребама Купца.
Укупна уговорена вредност из става 1. овог члана, може се због увећаних потреба
Купца, повећати највише до 5 %, на начин предвиђен чланом 115. Закона о јавним набавкама, о
чему би уговорне стране закључиле анекс уговора.
ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА ДЕБИТНИХ КАРТИЦА
Члан 4.
Картице се издају Купцу након потписивања уговора сагласно Захтеву и спецификацији
возила за издавање кртице, које чине саставни део овог Уговора.
Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата које
врши Купац.
Купац се обавезује да за потребе издавања картица, Добављачу достави спецификацију
својих моторних возила са регистарским бројевима и другим потребним подацима, као и све
измене ове спецификације.
Купац се обавезује да се картица из става 1. овог члана чува са дужном пажњом да не би
дошло до злоупотребе или губитка.
Добављач се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или уништењу
картице, исту утврди неважећом.
Члан 5.
Уговорне стране су дужне да изврше примопредају дебитних картица, о чему се
саставља Записник (који потписују овлашћени представници обе уговорне стране).
По истеку времена на који је уговор закључен, Купац је дужан да дебитне картице врати
Добављачу.
Члан 6.
Добављач се обавезује да Купцу, за потребе његових возила, испоручује добра на
својим пумпним станицама, сукцесивно у току периода важења овог уговора.
Списак пумпних станица Добављача је саставни део овог уговора, (Прилог1).
РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 7.
Купац плаћање врши авансно по испостављеном предрачуну, уплатом на текући рачун
Добављача.
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