
 

 

 

 

 
     Специјална болница за рехабилитацију 

15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4 
 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности: 

Набавка и испорука мазута средњи „С“ 
за потребе 

Специјалне болнице за рехабилитацију 

 

 

 

 

 
(Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца) 

 

 

 

 

 

 

Рок за достављање понуда је: 09.10.2014. године до 10:30 часова 

Отварање понуда ће се обавити: 09.10.2014. године у 11:00 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 2014. године 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Специјална болница за 

рехабилитацију “Бања Ковиљача”, Ул. Парк бр. 4, Бања Ковиљача, 

www.banjakoviljaca.rs  

 

2) Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 

 

3) Предмет јавне набавке: набавка добара - Nабавка и испорука мазута средњег „С“ у 

количини од 48.000 кг 

 

4) Поступак се спроводи у циљу закључења уговора о предметној јавној набавци 

 

5) Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно 

оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица 

 

6) Није предвиђена електронска лицитација 

 

7) Контакт: Данијела Јокић, тел. 015/895-214, e-mail: javnenabavke@banjakoviljaca.rs  

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Добра - „Мазут средњи „С“ (шифра из Општег речинка ЈН - 09200000 – 

Производи од нафте, угља и уља) 

http://www.banja/
mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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Специјална болница за рехабилитацију  

Парк 4, 15316 Бања Ковиљача 
 

Редни број јавне набавке: 23-2014 

Датум: 01.10.2014. године 

Бања Ковиљача 

 
       

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Набавка и испорука мазута средњи „С“ 
за потребе 

Специјалне болнице за рехабилитацију 

 (шифра: 09200000 – Производи од нафте, угља и уља) 
  

 

Специјална болница за рехабилитацију, Парк 4, 15316 Бања Ковиљача, 

донела је одлуку о покретању поступка јавне набавке добара мале 

вредности брoj 246 од 01.10.2014. године, “Набавка и испорука мазута средњи 

„С“, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију“. 
 

У складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/2012). 

Сходно донетој одлуци, позивамо вас да, у складу са достављеном конкурсном 

документацијом, доставите понуду за: Испоруку мазута средњи „С“ за потребе болнице, а 

према спецификацији датој у Обрасцу структура цене. 

 

Јавна набавка се финансира из средстава  Наручиоца. 

 

Критеријум за оцењивање понуда је: Најнижа понуђена цена 

 

Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају 

услове из чллана 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/2012, у даљем 

тексту: Закона). Испуњеност услова из наведеног члана, Понуђач доказује писменом 

изјавом да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу испуњава услове из члана 

75. Закона о јавним набавкама. 

 

Предмет јавне набавке мале вредности је ближе одређен у конкурсној  документацији, кроз 

спецификацију. 

 

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за 

достављање понуда. 

 

Понуда се доставља на обрасцима наручиоца са свим потребним подацима о понуђачу. 

 

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, и оверена печатом и потписом од стране 

одговорног лица. 
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Понуда у којој буду начињене било какве измене, додаци, брисања или буде неправилно 

попуњена, биће одбијена. Понуда ће бити одбијена и у случају да садржи битне 

недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде, односно таква да 

понуду није могуће упоредити је са другим понудама. Уколико понуђач начини грешку 

у попуњавању, исту мора „избелити“, а место исправке мора да парафирати и оверити. 

 

Kритеријум за избор најповољније понуде је: најнижа понуђена цена. 

 

Јавна набавка није обликована по партијама, односно, набавка је јединствена.  

 

Понуде се подносе непосредно или путем поште (препоручена пошиљка) и морају 

стићи на адресу наручиоца најкасније до 09.10.2014. године до 10:30 часова и то у 

запечаћеном омоту.   

 

Понуда примљена после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а 

наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда 

поднета неблаговремено.  

 

Омот понуде мора бити означен на следећи начин. 

Адреса Наручиоца:  

Специјална болница за рехабилитацију,  

Парк 4, 

15316 Бања Ковиљача. 

 

При том, понуда треба да буде видно означена, на следећи начин:  

„ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ - Понуда за јавну набавку добара ЈН бр. 23-2014: „Набавка 

и испорука мазута средњи „С““ за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију“. 

На полеђини понуде треба да буде читко исписан назив и адреса понуђача, како би се у 

складу чланом 3. став 1. тачка 31. Закона о јавним набавкама омогућило наручиоцу да 

неблаговремену понуду врати неотворену понуђачу. 

 

Отварање понуда је јавно и  извршиће се на адреси наручиоца у Бањи Ковиљачи, дана 

09.10.2014. године, у 11:00 часова, када присутни овлашћени представници понуђача 

морају Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача уколико желе да 

учествују у поступку отварања понуда.  
 

Лице за контакт и информације: Данијела Јокић,  

тел. 015/895-214, e-mail: javnenabavke@banjakoviljaca.rs  

Служба за јавне набавке 

        

  

 

 

 

 

др Никола Сремчевић  

 Директор Специјалне болнице за 

рехабилитациу 

mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

Наручилац,  спроводи поступак за јавну набавку мале вредности добра  – „Набавка и 

испорука мазута средњи „С““ за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију“ у 

складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама. 

 

 

БЛИЖЕ ОДРЕЂЕЊЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Наручилац има потребу и спроводи овај поступак јавне набавке да обезбеди мазут у 

количини од 48.000 кг, за грејање, како следи у спецификацији артикала - добара. 

 

ЗАДАТАК ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач, по овом Позиву, треба да достави понуду за добра према конкурсној 

документацији и све захтеване податке Наручиоцу, како би се у поступку оцењивања 

понуда несумњиво и недвосмислено утврдило да ли је понудом одговорено на све захтеве 

Наручиоца.  

 

Захтеви Наручиоца: 

 

- Испорука мазута ће се извршавати на локацији наручиоца, а према динамици коју одреди 

наручилац. 

 

Плаћање испоручене – преузете количине мазута ће се вршити тако што ће Испоручилац 

испостављати фактуру Наручиоцу после испоруке конкретне количине, а плаћање ће бити 

извршено у року од 15 дана од примљене уредне фактура добављача. 

 

Период вршења предметног достављања добара је до испоруке уговорене количине, а 

најдуже до једне године.  

 

Сматраће се да понуда има битне недостатке  и наручилац ће је одбити  ако: 

  

1) понуђач не достави све захтеване обрасце, доказе и прилоге из конкурсне 

документације; 

2) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  

3) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

4) је понуђени рок важења понуде или рок извршења посла, другачији од захтеваног;  

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  

 

 

ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА 

 

Цена коју је понудио понуђач у својој понуди је фиксна у току трајања уговора. 
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Методологија евентуалне промене цене: 

Цена у понуди обухвата све трошкове везане за набавку и испоруку добра која су предмет 

ове јавне набавке. Испорука се врши Наручиоцу на његову адресу.  

 

САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Понуђач је дужан да понуду сачини у писаном облику на српском језику. Понуда се 

саставља тако што понуђач уписује захтеване податке у обрасце који су саставни део 

конкурсне документације.  

 

Понуда мора да буде на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и 

недвосмислена, читко попуњена без прецртавања, оверена печатом и потписана од стране 

одговорног лица.  

 

Комплетна понуда мора да садржи наведене обрасце, а понуђач је обавезан да захтевану 

документацију достави следећим редоследом и обележи редним бројевима:  

1. Образац бр. 1 -  Подаци о понуђачу; 

2. Образац број 2 - Изјава понуђача о прихватању услова из позива и конкурсне 

документације; 

3. Образац број 3 – Изјава о независној понуди; 

4. Образац број 4 – Изјава о спречавању сукоба интереса; 

5. Образац број 5 – Изјава о поштовању обавеза; 

6. Образац број 6 - Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона у 

поступку јавне набавке мале вредности; 

7. Образац број 7 – Референце понуђача; 

8. Образац број 8 – Списак одговорних лица која ће бити задужена за реализацију – 

извршење уговора по јавној набавци мале вредности бр; 

9. Образац број 9 – Образац понуде: Испорука мазута; 

10. Образац број 10 – Модел уговора о испоруци добара – „Испорука мазута“; 

11. Образац број 11 – Образац структуре цене 
  

Сваки образац понуде мора бити потписан и оверен печатом. 
 

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана одређеног за отварања понуде.  

 

Критеријум за избор најповољније понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 

Уколико две или више понуда буду имале исту цену Наручилац ће донети одлуку да уговор 

додели понуђачу који је понудио краћи рок испоруке. 

 

 

 

НАЧИН   ПЛАћАЊА: 

 

Плаћање испоручене – преузете количине мазута ће се вршити тако што ће Испоручилац 

испостављати фактуру Наручиоцу после испоруке конкретне количине, а плаћање ће бити 

извршено у року од 15 дана од примљене уредне фактура добављача. 
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ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

Понуде се подносе непосредно или путем поште (препоручена пошиљка) и морају стићи на 

адресу наручиоца најкасније до 09.10.2014. године до 10:30 часова и то у запечаћеном 

омоту.   

Адреса наручиоца:  

Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача,  

Парк 4, 

15316 Бања Ковиљача. 

 

При том, понуда треба да буде видно означена, на следећи начин:  

„ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ - Понуда за јавну набавку добара ЈН бр. 23-2014: „Набавка 

мазута средњег „С““, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију“. На полеђини 

понуде треба да буде читко исписан назив и адреса понуђача, како би се у складу чланом 3. 

став 1. тачка 31. Закона о јавним набавкама омогућило наручиоцу да неблаговремену 

понуду врати неотворену понуђачу. 

 

Отварање понуда извршиће се на адреси наручиоца у Бањи Ковиљачи, истога дана 

09.10.2014. године, у 11:00 часовa, када присутни овлашћени представници понуђача 

морају Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача уколико желе да 

учествују у поступку отварања понуда.  

 

Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а 

наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда поднета 

неблаговремено.  
 

Напомена:  

За све друге случајеве, који нису на посебан начин одређени овом конкурсном 

документацијом, примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС 116/08) и Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС 

50/09), сходно ситуацији. Уколико је потребно, могуће је умножити понуђене обрасце 

копирањем или доставити друге одговарајуће. 

 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА 

 

Наручилац може донети одлуку o обустави поступка јавне набавке, уколико настану 

објективни разлози и не одговара за штету коју је евентуално претрпео понуђач у поступку 

припремања понуда, услед наведеног обустављања поступка.  

 

Захтев за заштиту права 

 

 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН. 

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или 

пословно удружење у њихово име. 
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 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту 

права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.  

 Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом 

или препорученом пошиљком са повратницом. 

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 

 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако 

је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања. 

 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 

 О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 

Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 

заштиту права. 

 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

изнoсу од 40.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 

отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, 

позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са 

назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне 

набавке), корисник: буџет Републике Србије.   

 

Закључење уговора 

 

 Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 

уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права. 

 Уколико у року за подношење понуда буде поднета само једна понуда и та понуда 

буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а 

закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими 

одлуку о додели уговора.  
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Образац број 1 

 

ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ 

 

Јавна набавка добра број : 23 - 2014 

Набавка мазута средњег „С“ за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију  

Назив Понуђача: 

 

Адреса Понуђача: 

Одговорно лице (потписник уговора): 

Особа за контакт: 

Телефон за контакт: 

  
Електронска пошта: 

Текући рачун предузећа: 

Матични број предузећа: 

ПИБ предузећа: 

 

 

Датум:                                                     МП                       Потпис одговорног лица 

                                                                                              ______________________ 
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Образац број 2  

 

 

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДЕ И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

 

И З Ј А В А  П О Н У Ђ А Ч А  

 

 

 

 

                                   (навести назив и адресу понуђача) 

 

 

Изјављујемо да прихватамо све услове из позива, као и све услове из конкурсне 

документације за јавну набавку добара број 23- 2013, наручиоца  Специјална болница за 

рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, Парк 4, за „Набавка мазута средњег „С““. 

 

 

 

 

 

 

 

Бања Ковиљача, ________2014. године 

 

 

                                                                 

 

М.П.   

                                                                                         ____________________________ 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача 
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Образац број 3 

 

 

На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за  чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник“ РС, бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

 

 

(навести назив и адресу понуђача) 

 
 

 

Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 

да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 
Бања Ковиљача, ________2014. године 

 

 

                                                                                         

М.П.   

                                                                                        ______________________________ 

                                                                                          Потпис одговорног лица понуђача 
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Образац број 4 

 
 

На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за  чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА 

 

 

 

 

 (навести назив и адресу понуђача) 

 
 

Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује  да  не 

постоји сукоб интереса, као и да однос представника наручиоца и понуђача не може 

утицати на непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке, 

односно да: 

  

 представник наручиоца или са њим повезано лице не учествује у управљању 

понуђачем;  

 представник наручиоца или са њим повезано лице не поседује више од 1% удела, 

односно акција понуђача;  

 представник наручиоца или са њим повезано лице  није запослено или радно 

ангажовано код понуђача или са њиме пословно повезано.  

 

 

 

 

 

Бања Ковиљача, ________2014. године 

 

 

 

                                                                                   

М.П.   

 

                                                                                    Потпис одговорног лица понуђача 
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Образац број 5 

 
 

На основу члана 75. став 2.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124 од 

29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву  

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 

 

 

 

 

 

 (навести назив и адресу понуђача) 
 

Изричито наводимо да смо поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине.  

 

 

 

 
Бања Ковиљача, ________2014. године 

 

 

 

 

                                                                                   

М.П.   

 

                                                                                    Потпис одговорног лица понуђача 
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Образац број 6 

 

На основу члана 61, 75. став 1. тачке 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву:  

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНОВА 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке мале вредности добара број 23 - 2014 – Набавка мазута 

средњег „С““, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију, испуњава све услове 

из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

 понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуде; 

 понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији); 

 понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да 

је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

Бања Ковиљача, ________2014. године 

 

М.П.   

 

                                                                                    Потпис одговорног лица понуђача 

 

 

Напомена:  

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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Образац број 7 

 

 

РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

Редни 

број 
Врста услуге Наручилац 

Време вршења 

услуге 

Контакт особа и 

број телефона 

наручиоца 

     

     

     

     

     

     

 

Услов за исправност понуде је да је понуђача у периоду од три године које претходе овом 

позиву, реализовао најмање три уговора која, по природи набавке, одговарају овој јавној 

набавци.  

 

Наручилац задржава право да провери унете податке, а ако утврди да су исти подаци 

нетачни, такву понудуће одбити као неисправну. 

 
 

 

Бања Ковиљача, ________2014. године 

 

 

 

                                                                                         

М.П.   

                                                                                         ______________________________ 

                                                                                           Потпис одговорног лица понуђача 
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  Образац број 8 

 

 

 

 

СПИСАК ОДГОВОРНИХ ЛИЦА КОЈА ЋЕ БИТИ ЗАДУЖЕНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ – 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 23 - 2014 

 

 

 

Име, презиме и радно место: 

 

1. __________________________ радно место  ___________________________  

 

2. __________________________ радно место  ___________________________  

 

3. __________________________ радно место  ___________________________  

 

(најмање један извршилац) 

 

 

 

 

 

 

Бања Ковиљача, ________2014. године 

 

 

                                                                                         

      М.П.   

                                                                                         ______________________________ 

                                                                                 Потпис одговорног лица понуђача 
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  Образац број 9 

 

У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку добара мале 

вредности број 23 – 2014 – Набавка мазута средњег „С“, за потребе Специјалне 

болнице за рехабилитацију, спремни смо да испоручимо наведена добра.  

 

 

О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е  бр. __________ 

 

Понуда за набавку и испоруку мазута средњег „С“: 

 

 

Р.Бр. Назив ЈМ Количина  

Јединична 

цена без 

ПДВ 

Укупно без 

ПДВ 

1 Мазут средњи „С“ кг 48.000     

 

 

Цена за наведена добра, а према конкурсној документацији, за Мазут средњи „С“ 

 

без ПДВ: ................................................................................ _____________ РСД 

 

ПДВ  ______ %  .................................................................... ______________ РСД 

 

Укупно, са ПДВ..................................................................... _____________ РСД 

 

Важност понуде: 30 дана 

 

Рок испоруке од дана позива наручиоца:  ____________ дана (не дуже од 10 дана) 

 

 

Начин плаћања: Плаћање испоручене – преузете количине мазута ће се вршити тако што 

ће Испоручилац испостављати фактуру Наручиоцу после испоруке конкретне количине, а 

плаћање ће бити извршено у року од 15 дана од примљене уредне фактура добављача. 

 

 

 

Бања Ковиљача, ________2014. године        

 

                            

        М.П.                    

                                                                                         ______________________________ 

                                                                                 Потпис одговорног лица понуђача 
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Образац број 10 

 

 

 

МОДЕЛ  УГОВОРА 

 

о испоруци мазута средњег „С“, по спроведеном поступку за јавну набавку мале вредности 

број 23- 2014 

 

 

Уговорне стране: 

 

НАРУЧИЛАЦ: Специјална болница за рехабилитацију,  

Парк 4, 15316 Бања Ковиљача,  

коју заступа директор  др Никола Сремчевић,  

(у даљем тексту: „Наручилац“ ) 

ПИБ Наручиоца: 101188430 

 

 

ПОНУЂАЧ:          

 

 

 

                                    ( у даљем тексту „Испоручилац“) 

МБ: ________________ 

ПИБ Добављача: _________________ 

Број рачуна: _____________________ 

 

 

Наручилац и понуђач заједно констатују: 

 

 

Наручилац је на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124 од 

29.12.2012. године), а на основу позива за набавку добара – „Набавка мазута средњег „С““, 

за потребе наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, Парк 

број 4, спровео поступак јавне набавке мале вредности; 

- да је Испоручилац дана          . године, доставио понуду број _________________ од 

____________2014. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог 

уговора; 

- да је Наручилац на основу извештаја о стручној оцени понуда број _________ од 

______2014. године, комисије за јавну набавку, у складу са чланом 108. Закона о јавним 

набавкама донео одлуку о избору најповољније понуде и прихватио понуду Испоручиоца 

број ______________ од ______2014. године и изабрао испоручиоца добара за „Набавка 

мазута средњег „С““, према понуди коју је доставио из спроведеног поступка јавне 

набавке. 
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Предмет уговора 

 

 

Члан 1. 

 

Предмет јавне набавке, односно уговора, је – „Набавка и испорука мазута средњег „С“ у 

количини од 48.000 кг, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију", а према опису 

из конкурсне документације, Образаца број 11  – Карактеристике производа са структуром 

цене.  

 

 

Уговорена цена 

 

Члан 2. 

 

 

Вредност уговора за мазут који Наручилац преузима је: __________ РСД без ПДВ, односно: 

___________ РСД са ПДВ. 

 

 

Члан 3. 

 

Време трајања уговора 

 

Уговор важи до краја испоруке уговорене количине, а најдуже до једне године. 

 

 

Начин испоруке 

 

Члан 4. 

 

Испорука мазута ће се обављати на локацији наручиоца у Бањи Ковиљачи, а према 

динамици коју одреди наручилац, односно по позиву наручиоца, у року не дужем од 10 

дана. 

 

Начин плаћања 

 

Члан 5. 

 

Плаћање испоручене – преузете количине мазута ће се вршити тако што ће Испоручилац 

испостављати фактуру Наручиоцу после испоруке конкретне количине, а плаћање ће бити 

извршено у року од 15 дана од примљене уредне фактура добављача. 

 

Приликом испостављања фактуре, Испоручилац ће се позвати на број уговора _____ и 

навести ПИБ Испоручиоца и ПИБ Наручиоца. 

 

Наручилац може усвојити захтев за промену цене у току трајања уговора уколико је НИС 

извршио корекцију поменуте цене, у односу на цену НИС на дан отварања понуда. 

Евентуална промена цене би се вршила на тај начин што би се применила процентуална 
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корекција цене у односу на понуђену цену, сходно промени цене коју је одобрио  НИС 

Нафтне индустрије, у односу на цену коjа је важила на дан отварања понуда 

 

 

Обавезе уговорних страна 

 

Члан 6. 

Испоручилац се обавезује да, Наручиоцу испоручи наручену количину мазута прописаног 

квалитета у року који је уговорио. 

 

 

Раскид уговора 

 

Члан 7. 

 

Свака уговорна страна има право на раскид уговора.  

 

Наручилац има право да раскине уговор уколико Испоручилац добара - добављач начини 

грешку и не учини ништа да исту поправи у року од седам дана од дана пријема писменог 

упозорења Наручиоца.  

 

Наручилац има право да раскине уговор уколико није задовољан са испорученим добрима, 

о којима сачини писмену белешку и обавести Испоручиоца добара - добављача.  

 

Испоручилац добара - добављач има право да раскине уговор уколико наручилац 

благовремено не испуни своје обавезе плаћања, и не учини ништа да исто прихвати или 

испуни у року од седам дана од дана пријема писменог упозорења Испоручиоца добара - 

добављача.  

 

Завршне одредбе 

 

Члан 8. 

 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. 

 

Уговорне стране су сагласне, да ће све евентуалне измене и допуне, овог уговора, извршити 

потписивањем анекса уговора. 

 

Уговорне стране су сагласне, да ће се на овај уговорни однос, примењивати одредбе Закона 

о облигационим односима. 

 

 

Члан 9. 

 

Евентуалне спорове, који настану поводом, или из овог уговорног односа, уговорне стране 

ће решавати споразумом, а у случају да то није могуће, одлучиваће надлежни суд у Ваљеву. 
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Члан 10. 

 

Уговор је сачињен у три (3) истоветна примерка, од којих су два (2) примерка за 

Наручиоца, а један (1) примерак за Испоручиоца. 

 

Члан 11. 

 

Прилог 1. – Понуде Добављача бр. _____________________________ од 

_______________ године. 

Прилог 2. – Образац спецификације са структуром цене.  
 

 

 

 

Уговорене стране: 

 

 

За добављача:         За наручиоца: 

М.П. 

  

М.П. 

  

Директор 

 

др Никола Сремчевић, 

директор Специјалне болнице за 

рехабилитацију 
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Образац 11 

 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

  

 Назив артикла 
Јединица 

мере 

Количина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ 

Укупно 

РСД без 

ПДВ 

Ознака понуђеног 

производа 

1. Мазут средњи „C” кг 48.000 
   

Укупно РСД без ПДВ:  

ПДВ _____ %  

Укупно РСД са ПДВ:  

 

 

 

 

 

Бања Ковиљача, ________2014. године 

 

                                                                                       

М.П.   

                                                                                  ________________________________ 

                                                                     Потпис одговорног лица понуђача 


