Дел. број:03-14/2019/2
Нови Сад, 11.03.2019. године
ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ
Поштовани, молим Вас да нам доставите понуду за испоруку следећег Добра:

Назив и ознака из општег речника набавке:
09134220 – дизел гориво (EN 590),
09132100 – безоловни бензин;
Јавна набавка се спроводи у циљу набавке моторног горива за потребе возног парка
Универзитета у Новом Саду, као и за потребе косачице и чистача за снег који се налазе у
власништву Универзитета у Новом Саду.
Набављају се:
Дизел гориво – Евро дизел (сса. 3.000 литара) и
Безоловни бензин – Евро премијум БМБ 95 (сса. 400 литара);
Понуђач мора да гарантује квалитет испоручених добара утврђен важећим Правилником о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС”, број
123/12, 63/13, 75/13 и 144/14).
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија
понуда“.
Елементи критеријума „економски најповољније понуде”:
1. Елемент критеријума – цена ................................................... број пондера 90
2. Елемент критеријума – број малопродајних
објеката за продају моторног горива
на територији АП Војводине ………....................................... број пондера 10
Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума:
1. Понуђена цена
Код овог критеријума упоређиваће се збирне јединичне цене Евро дизела и Евро
премијума БМБ 95, без ПДВ-а, из Обрасца понуде (Образац VI). Највећи могући број
добијених пондера код овог елемента критеријума је 90. Понуда са најнижом уклупном
ценом добија максимални број пондера, 90. Остали понуђачи добијају пропорционално
мањи број пондера према следећој формули:
Најнижа збирна јединична понуђена цена

90 X ------------------------------------------------------------Збирна јединична цена понуде која се рангира
2. Број малопродајних објеката за продају моторног горива на територији АП
Војводине
Код овог критеријума упоређиваће се број малопродајних објеката за продају моторног
горива на територији АП Војводине. Највећи могући број добијених пондера код овог
елемента критеријума је 10. Понуда са највећим бројем малопродајних објеката за
продају моторног горива на територији АП Војводине добија максимални број пондера,
10. Остали понуђачи добијају пропорционално мањи број пондера према следећој
формули:
Највећи број малопродајних објеката
10 X ------------------------------------------------------------------------Број малопродајних објеката из понуде која се рангира
Применом методологије за доделу пондера могуће је добити највише 100 пондера. Приликом
израчунавања дозвољено је заокруживање пондера на највише две децимале.
У случају да постоје две или више понуда са истим бројем пондера уговор ће се доделити
понуђачу који има већи број малопродајних објеката на територији града Новог Сада.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Добра – Дизел гориво
(EN 590) – еуро дизел, Бензин – безоловни евро премијум БМБ 95, ЈН број 03-14/2019
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду
подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Добра – Дизел гориво (EN 590) – еуро дизел, Бензин –
безоловни евро премијум БМБ 95, ЈН број 03-14/2019 за потребе возног парка
Универзитета у Новом Саду и самоходне косачице 2 ком,тримера,дувалице и чистача
снега који се налазе у власништву Универзитета у Новом Саду.

МОТОРНО ГОРИВО
1. Евро дизел (оријентациона
количина за период од годину дана је
cca. 3.000 литара)
Цена без ПДВ-а по литри еуро дизела =
Цена са ПДВ-ом по литри еуро дизела
=
2. Безоловни евро премијум БМБ 95
(оријентациона количина за период
од годину дана је cca. 400 литара)
Цена без ПДВ-а по литри БМБ 95 =
Цена са ПДВ-ом по литри БМБ 95 =

ЦЕНА/опис

ЦЕНА/опис

Укупан број малопродајних објеката на
територији АП Војводине
Укупан број малопродајних објеката на
територији града Новог Сада
Прихватамо обавезу издавања и
плаћања дебитним картицама за обе
врсте горива
Проценат укупне вредности јавне
набавке који ће бити поверен
подизвођачу

ДА

НЕ
(заокружити)

_______________ %
(уписати проценат)

Део предмета јавне набавке који ће се
извршити преко подизвођача

_________________________
(уписати)
(
) дана, од дана отварања понуда
(не краћи од 30 календарских дана)

Рок важења понуде

Понуђач уз образац понуде доставља: Списак бензинских станица на територији АП Војводине
Понуђача.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – Дизел гориво (EN 590) – еуро дизел,

Бензин – безоловни евро премијум БМБ 95,
(шифра и редни број јавне набавке: 03-14/2019 )
закључен у Новом Саду, _______2019. године (деловодни број 03-14/2019 /

између:

1. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 1, кога заступа проф. др Дејан
Јакшић, ректор, ПИБ 101636534 (у даљем тексту: Наручилац)
и
2. __________________________________________________________________,
кога
заступа
____________________________, МБ_____________, ПИБ ___________________ ( у даљем тексту:
Понуђач)
Са подизвођачем/подизвођачима

Са заједничким понуђачем/понуђачима

(Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Предмет Уговора је купопродаја нафтних деривата коришћењем дебитне картице за гориво
Понуђача (у даљем тексту Картица).
Понуђач се обавезује да Наручиоцу испоручује нафтне деривате на својим бензинским
станицама.
Списак бензинских станица Понуђача (Прилог 1), на којима Наручилац преузима нафтне
деривате у своја возила коришћењем Картице, представља саставни део овог Уговора.
Наручилац се обавезује да преда Понуђачу потписан и печатом оверен списак својих моторних
возила са регистарским бројевима и називом корисника (Прилог 2), који представља саставни део овог
Уговора.
Наручилац се обавезује да за свако своје возило од Понуђача купује искључиво гориво наведено
у спецификацији из претходног става.
Понуђач задржава право да не испоручи нафтне деривате у ситуацијама које су настале као
последица технолошко-производних или пословно-оперативних проблема.
Понуђач неће бити одговоран за штету коју би по том основу евентуално могао да претрпи
Наручилац.

Члан 2.
Закључивањем овог Уговора, Наручилац прихвата сва права и обавезе утврђене Општим
правилима и условима за издавање и коришћење дебитне картице за гориво, која чине саставни део овог
Уговора (Прилог 3).
ЦЕНА
Члан 3.
Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Понуђача у складу са кретањем цена на тржишту
нафтних деривата у Републици Србији.
Цене нафних деривата су цене важеће на дан преузимања робе на бензинским станицама
Продавца.
ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА КАРТИЦЕ
Члан 4.
Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата које врши
Наручилац.
Картице се издају Наручиоцу након потписивања уговора .
Члан 5.
Наручиоцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по свакој Картици, на основу достављених
података од стране Наручиоца.
Уговорне стране су дужне да изврше примопредају Картица, о чему се саставља Записник
(Прилог 4) који потписују овлашћени представници обе уговорне стране.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да Картице чува са дужном пажњом да не би дошло до злоупотребе или
губитка. Наручилац се обавезује да у случају губитка, крађе или уништења Картице, о томе без одлагања
обавести Понуђача у писаној форми.
Понуђач се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или уништењу Картице, исту
утврди неважећом.
У случају истека времена на које је Уговор закључен, Наручилац је дужан да Картице врати
продавцу.
Уколико Наручилац не врати картице Понуђачу у року од 30 дана након истека важећег Уговора,
Понуђач ће Наручиоцу фактурисати издате, а невраћене картице.
Члан 7.
Уколико се Наручилац не придржава одредба овог Уговора, Понуђач задржава право блокирања и
одузимања свих издатих Картица.
РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 8.
Наручилац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење Картице.
Наручилац уплаћује динарска средства на текући рачун Понуђача бр. __________________ код
банке
.
Наручилац уплату врши на основу предрачуна и према инструкцијама Понуђача, са обавезним
навођењем броја предрачуна у пољу позива на број у налогу за плаћање.
Број предрачуна важи само за једну уплату Наручиоца, при чему приликом сваке уплате
Наручилац наводи број новог предрачуна који добија од Понуђача у пољу позива на број у налогу за
плаћање.
На основу извршених уплата, Купцу се на крају месеца издаје авансни рачун.

Члан 9.
Наручилац може преузимати нафтне деривате ( Еуро дизел и Безоловно гориво) путем Картице,
до износа уплаћених средстава.
Члан 10.
Понуђач једном месечно доставља Наручиоцу коначан рачун за испоручено гориво по типовима
возила, заједно са спецификацијама о трансакцијама путем картице.
КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 11.
Понуђач гарантује квалитет испоручене робе одређен важећим Правилником о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС”, број 123/12, 63/13, 75/13 и
144/14).
РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 12.
Наручилац 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 приговора на количину робе, Наручилац одмах обавештава Понуђача, који је дужан да
упути Комисију за решавање рекламација која ће на лицу места удтврдити чињенично стање и о томе
сачинити заједнички записник.
У случају приговора на квалитете робе, Наручилац одмах обавештава Понуђача који упућује
стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу.
Уколико Наручилац не ступи у складу са ставом 1.-3. Овог члана, његова рекламација се неће
разматрати.
Наручилац и Понуђач су сагласни да до момента окончења рекламационог поступка свака страна
сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом.
Уколико се утврди да рекламација није основана, трошкове поступка рекламације сноси
Наручилац.
ВИША СИЛА
Члан 13.
Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплава, пожара,
земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних органа или организација и других
догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који у потпуности или делимично спречавају
уговорне стране да изврше уговорне обавезе.
Понуђач се ослобађа одговорности 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.
РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 14.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана. Уговор производи правно дејство
почев од ______________. године.( уписује Наручилац).
У случају да нека од одредба, односно неки од прилога овог Уговора престану да буду у складу
са важећим законским прописима, или актима и одлукама Понуђача, на послове из овог Уговора
примењиваће се прописи, односно акта и одлуке Понуђача који су ступили на снагу.

Понуђач је дужан да о изменама из претходног става овог члана писменим путем обавести
Наручиоца у року од 5 (пет) радних дана од датума ступања измена на снагу.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, у супротном надлежан је
редовни суд.
Члан 16.
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или
организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке (текући рачун, адреса,
овлашћена лица и др.)
Члан 17.
За све што овим Уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 18.
Саставни део овог Уговора су:
Прилог 1: Списак бензинских станица Продавца на којима Наручилац може користити картицу
Прилог 2: Спецификација возила за издавања дебитне картице за гориво
Прилог 3: Општа правила и услови за издавање и коришћење картице за гориво Понуђача
Члан 19.
Овај Уговор је закључен у 4 (четири) оригинална примерака, по 2 (два) за сваку уговорну страну.
ЗА ПОНУЂАЧА
___________________________________
Име и презиме овлашћеног лица
НАПОМЕНА:
-

-

ЗА НАРУЧИОЦА
_____________________________________
Проф. др Дејан Јакшић,
ректор

Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише (овлашћено лице) и овери печатом,чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора потписује и оверава
печатом понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, уговор потписује и оверава печатом
онај понуђач који је овлашћен у име свих понуђача из групе понуђача, сагласно споразуму који је
група понуђача доставила уз понуду.
У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке понуде, у моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

ДОДАТНА НАПОМЕНА:
Ако понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор, након што му је уговор додељен,
Наручилац ће управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.

Понуду конципирати како је дато у захтеву, понуду доставити на меморандуму уредно испуњену и оверену.
Уколико понуда не садржи све тражено из захтева и ако није оверена, сматраће се неисправном.
Цене предметних добара морају бити исказане у динарима са и без пореза на додату вредност и укупно.
Цене у понуди дају се искључиво у динарима са и без ПДВ-а и укупно.
Ценом понуђача морају бити обухваћени и сви евентуални попусти (не исказују се посебно). Цена се даје ФЦО
наручилац и њоме се обухватају сви зависни трошкови који је оптерећују.
На основу дате понуде и избора најповољнијег понуђача, Наручилац ће доставити предлог Уговора на потпис.
Остали елементи битни за исправност понуде:
- Рок: 22.03.2019..године.
- Време до 10.00 часова.
- Место УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ– РЕКТОРАТ; Др Зорана Ђинђића 1
21000 Нови Сад (2. спрат, ЈАВНЕ НАБАВКЕ)
Или на е-маил: javnenabavkeuns@uns.ac.rs
ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ
1. Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност и укупно
2. Квалитет – у складу са важећим стандардима у области
3. Рок испоруке – суксцесивно у складу са спецификацијом и по потреби по потпису уговора
4. Рок важења понуде – 30 (тридесет) дана, од дана отварања понуда
С поштовањем,
Универзитет у Новом Саду

