НАРУЧИЛАЦ
Комора медицинских сестара
и здравствених техничара Србије
БЕОГРАД
Улица Теразије бр. 27/II
Датум: 15.05.2018.г.
Број: 651-1/20178

На основу члана 63., став 5. и члана 54., став 13., тачка 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.
гл. РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) лице запослено на пословима јавних набавки сачињава

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку мале вредности горива бр. 1.1.1./2018, партије 1-6

Измене и допуне конкурсне документације имају укупно 47 страна.

Мења се конкурсна документација за ЈНМВ горива бр. 1.1.1./2018 - Пратије 1-6 у делу који се
односи на део предмета јавне набавке мале вредности горива, тако да је, уместо наведеног
једног од предмета набавке горива - адитивираног дизела, предмет јавне набавке адитивирани
евро дизел, и уместо наведеног дела предмета набавке безоловни моторног бензин БМБ 95,
предмет јавне набавке је безоловни моторни бензин евро премијум БМБ 95 и сада је:
1. Предмет јавне набавке мале вредности бр. 1.1.1./2018, партије 1-6 су добра - набавка
горива – ЕВРО ДИЗЕЛА, АДИТИВИРАНОГ ЕВРО ДИЗЕЛА И БЕЗОЛОВНОГ МОТОРНОГ
БЕНЗИНА ЕВРО БМБ 100 И ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 за потребе службених аутомобила
КМСЗТС, на годишњем нивоу коришћењем компанијске дебитне картице понуђача и то:
-

ЈНМВД број 1.1.1./2018 – горива – адитивираног евро дизела и евро дизела партија 1- наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије
централна канцеларија (скраћени назив: КМСЗТС централна канцеларија), са
седиштем у Београду, Улица Теразије бр. 27/II, за потребе службеног возила марке
Шкода SUPERB Ambition, 2.0 TDI CR, регистарских ознака BG 1107 ZC.

-

ЈНМВД број 1.1.1./2018 - горива – безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 и
ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 - партија 2- наручилац: Комора медицинских сестара и
здравствених техничара Србије за потребе организационе јединице Огранaк Војводина
(скраћени назив: КМСЗТС ОВО), са седиштем огранка у Новом Саду, Улица Јеврејска бр.
1/47

2, за потребе службеног возила огранка марке Рено МЕГАН
ознака NS 342 ZL.

1.6 16 В, регистарских

-

ЈНМВД број 1.1.1./2018 - горива – адитивираног евро дизела и евро дизела - партија
3 - наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије за
потребе организационе јединице Огранaк Ниш (скраћени назив: КМСЗТС ОНИ), са
седиштем огранка у Нишу, Улица генерала Боже Јанковића бр. 1, за потребе службеног
возила огранка марке Шкода OCTAVIA, 1.6 ТDI, регистарских ознака NI 105 WT.

-

ЈНМВД број 1.1.1./2018 – горива – безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 и
ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 - партија 4 - наручилац: Комора медицинских сестара и
здравствених техничара Србије за потребе организационе јединице Огранaк Београд
(скраћени назив: КМСЗТС ОБГ), са седиштем огранка у Београду, Улица Теразије бр.
27/II, за потребе службеног возила огранка марке Шкода Rapid, Style, 1.2 ТSI,
регистарских ознака BG 925 ZJ.

-

ЈНМВД број 1.1.1./2018 - горива – безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 и
ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 - партија 5 - наручилац: Комора медицинских сестара и
здравствених техничара Србије за потребе организационе јединице Огранaк Ужице
(скраћени назив: КМСЗТС ОУЕ), са седиштем огранка у Ужицу, Улица Метохијска бр. 12,
за потребе службеног возила огранка марке Шкода Rapid, Ambition, 1.2 ТSI, регистарских
ознака UE 070 ČK.

-

ЈНМВД број 1.1.1./2018 - горива – безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 и
ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 - партија 6 - наручилац: Комора медицинских сестара и
здравствених техничара Србије за потребе организационе јединице Огранaк Крагујевац
(скраћени назив: КМСЗТС ОКГ), са седиштем огранка у Крагујевцу, Улица Даничићева
бр. 51/2, за потребе службеног возила огранка марке Шкода Rapid, Ambition, 1.2 ТSI,
регистарских ознака KG 106 NH.

2. Мења се конкурсна документација, у одељку VIII - Модел уговора, тако што се мења члан 5.,
став 1. Модела Уговора у свим партијама ове јавне набавке и сада гласи:
''Продавац је у обавези да на малопродајним местима (бензинским станицама) на територији
Републике Србије обезбеди Купцу продају горива и то најмање једне, од укупно две,
уговорене врсте горива, путем компанијске дебитне картице, као и да омогући Купцу увид у
потрошњу предметног горива по регистарском броју службеног возила, како у појединачну
тако и у укупну потрошњу горива.''
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3. У складу са чланом 63., став 5. Закона о јавним набавкама, продужава се рок за
подношење понуда, тако да је:
-

''РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ЈНМВД ГОРИВА БР. 1.1.1./2018 ЈЕ ДО
24.05.2018.г., ДО 09.00 часова.

-

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће се одржати дана 24.05.2018. г., у 09:15 часова, у
седишту Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, у Београду,
Улица Теразије бр. 27/II. Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени
представници свих понуђача, као и сва друга заинтересована лица, под условима из
тачке 9. Позива за подношење понуда.''

4. Мења се конкурсна документација у одељку VI, под тачком 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА
МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА - Понуду доставити на адресу: Коморе медицинских сестара и
здравствених техничара Централе, Улица Теразије бр. 27/II, 11103 Београд, са назнаком:
''Понуда за ЈНМВД бр. 1.1.1./2018 – партија број _____ (навести број партије 1-6) –
набавка горива - НЕ ОТВАРАТИ”.
Напомена: Измењени Образац понуде, Модел Уговора о јавној набавци и Образац структуре
цене су у прилогу ове измене конкурсне документације (од стране 4 до стране 47).
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5. ПОНУДА БР.___________, ОД _______________ године
По ЈНМД бр. 1.1.1/2018, партија

1 – набавка адитивираног евро дизела и евро дизела

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Предмет јавне набавке бр. 1.1.1./2018 партија 1 је набавка горива
– адитивираног евро дизела и евро дизела за потребе коришћења службеног возила КМСЗТС
централне канцеларије, марке Шкода SUPERB Ambition, 2.0 TDI CR, регистарских ознака BG 1107
ZC. Ознака из ОРН: 09100000.

Цена једног (1.) литра адитивираног евро _______________ динара без
ПДВ-а
дизела без ПДВ-а

Цена једног (1.) литра адитивираног евро _______________ динара са
ПДВ-ом
дизела са ПДВ-ом

Цена једног (1.) литра евро дизела без ПДВ-а

_______________ динара без
ПДВ-а

Цена једног (1.) литра евро дизела без ПДВ-а

_______________ динара са
ПДВ-ом

Број малопродајних објеката на територији
Републике Србије

Рок важења понуде
(не може бити краћи од 30 дана од дана
отварања понуда)

______________ дана од дана
отварања понуда
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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.
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5. ПОНУДА БР.___________, ОД _______________ године
По ЈНМВ услуга бр. 1.1.1/2018, партија

2 – набавка ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ
95

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Предмет јавне набавке бр. 1.1.1./2018 партија 2 је набавка горива ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 за потребе коришћења службеног возила КМСЗТС
Огранка Војводина, марке Рено МЕГАН 1.6 16 В, регистарских ознака NS 342 ZL. Ознака из ОРН:
09100000

Цена једног (1.) литра безоловног моторног
бензина ЕВРО БМБ 100 без ПДВ-а
_______________ динара без
ПДВ-а

Цена једног (1.) литра безоловног моторног
бензина ЕВРО БМБ 100 са ПДВ-ом

Цена једног (1.) литра безоловног моторног
бензина ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 без ПДВ-а

Цена једног (1.) литра безоловног моторног
бензина ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 са ПДВ-ом

_______________ динара са
ПДВ-ом

_______________ динара без
ПДВ-а

_______________ динара са
ПДВ-ом

Број малопродајних објеката на територији
Републике Србије

Рок важења понуде
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(не може бити краћи од 30 дана од дана ______________ дана од дана
отварања понуда
отварања понуда)

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.
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5. ПОНУДА БР.___________, ОД _______________ године
По ЈНМВ услуга бр. 1.1.1/2018, партија 3 – набавка адитивираног евро дизела и евро
дизела

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Предмет јавне набавке бр. 1.1.1./2018 партија 3 је набавка горива
– адитивираног евро дизела и евро дизела за потребе коришћења службеног возила КМСЗТС
Огранка Ниш, марке Шкода OCTAVIA, 1.6 ТDI, регистарских ознака NI 105 WT. Ознака из ОРН:
09100000

Цена једног (1.) литра адитивираног евро _______________ динара без
ПДВ-а
дизела без ПДВ-а

Цена једног (1.) литра адитивираног евро _______________ динара са
ПДВ-ом
дизела са ПДВ-ом

Цена једног (1.) литра евро дизела без ПДВ-а

Цена једног (1.) литра евро дизела са ПДВ-ом

_______________ динара без
ПДВ-а

_______________ динара са
ПДВ-ом

Број малопродајних објеката на територији
Републике Србије
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Рок важења понуде
(не може бити краћи од 30 дана од дана ______________ дана од дана
отварања понуда
отварања понуда)

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.
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5. ПОНУДА БР.___________, ОД _______________ године
По ЈНМВ услуга бр. 1.1.1/2018, партија

4 – набавка ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ
95

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Предмет јавне набавке бр. 1.1.1./2018 партија 4 је набавка горива ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 за потребе коришћења службеног возила КМСЗТС
Огранка Београд, марке Шкода Rapid, Style, 1.2 ТSI, регистарских ознака BG 925 ZJ. Ознака из
ОРН: 09100000

Цена једног (1.) литра безоловног моторног
бензина ЕВРО БМБ 100 без ПДВ-а
_______________ динара без
ПДВ-а

Цена једног (1.) литра безоловног моторног
бензина ЕВРО БМБ 100 са ПДВ-ом

Цена једног (1.) литра безоловног моторног
бензина ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 без ПДВ-а

Цена једног (1.) литра безоловног моторног
бензина ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 са ПДВ-ом

_______________ динара са
ПДВ-ом

_______________ динара без
ПДВ-а

_______________ динара са
ПДВ-ом

Број малопродајних објеката на територији
Републике Србије

Рок важења понуде
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(не може бити краћи од 30 дана од дана ______________ дана од дана
отварања понуда
отварања понуда)

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.
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5. ПОНУДА БР.___________, ОД _______________ године
По ЈНМВ услуга бр. 1.1.1/2018, партија

5 – набавка ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ
95

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Предмет јавне набавке бр. 1.1.1./2018 партија 5 је набавка горива ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 за потребе коришћења службеног возила КМСЗТС
Огранка Ужице, марке Шкода Rapid, Ambition, 1.2 ТSI, регистарских ознака UE 070 ČK. Ознака из
ОРН: 09100000

Цена једног (1.) литра безоловног моторног
бензина ЕВРО БМБ 100 без ПДВ-а
_______________ динара без
ПДВ-а

Цена једног (1.) литра безоловног моторног
бензина ЕВРО БМБ 100 са ПДВ-ом

Цена једног (1.) литра безоловног моторног
бензина ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 без ПДВ-а

Цена једног (1.) литра безоловног моторног
бензина ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 са ПДВ-ом

_______________ динара са
ПДВ-ом

_______________ динара без
ПДВ-а

_______________ динара са
ПДВ-ом

Број малопродајних објеката на територији
Републике Србије

Рок важења понуде
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(не може бити краћи од 30 дана од дана ______________ дана од дана
отварања понуда
отварања понуда)

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.
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5. ПОНУДА БР.___________, ОД _______________ године
По ЈНМВ услуга бр. 1.1.1/2018, партија

6 – набавка ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ
95

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Предмет јавне набавке бр. 1.1.1./2018 партија 6 је набавка горива ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 за потребе коришћења службеног возила КМСЗТС
Огранка Крагујевац, марке Шкода Rapid, Ambition, 1.2 ТSI, регистарских ознака KG 106 NH. Ознака
из ОРН: 09100000

Цена једног (1.) литра безоловног моторног
бензина ЕВРО БМБ 100 без ПДВ-а
_______________ динара без
ПДВ-а

Цена једног (1.) литра безоловног моторног
бензина ЕВРО БМБ 100 са ПДВ-ом

Цена једног (1.) литра безоловног моторног
бензина ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 без ПДВ-а

Цена једног (1.) литра безоловног моторног
бензина ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 са ПДВ-ом

_______________ динара са
ПДВ-ом

_______________ динара без
ПДВ-а

_______________ динара са
ПДВ-ом

Број малопродајних објеката на територији
Републике Србије

Рок важења понуде
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(не може бити краћи од 30 дана од дана ______________ дана од дана
отварања понуда
отварања понуда)

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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац
понуде за сваку партију посебно.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ГОРИВА –АДИТИВИРАНОГ ЕВРО ДИЗЕЛА И ЕВРО
ДИЗЕЛА бр. ЈНМВ 1.1.1./2018 - Партија

1

Закључен између:
Наручиоца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије (скраћени назив:
КМСЗТС)
са седиштем у Београду, Улица Теразије бр. 27/II,
ПИБ: 104790945 Матични број: 17675729
Број рачуна: 160-386068-52 Назив банке: Банка Интеса,
Телефон: 011/3562-107 и 3562-108 Телефакс: 011/3562-107 и 3562-108.
кога заступа Радмила Угрица, директорка КМСЗТС
(у даљем тексту: Купац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Продавац),
Основ уговора:
ЈН Број: 1.1.1./2018 - Партија 1
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
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Напомена: Уколико изабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно као понуђач из групе
понуђача, у уговору ће бити наведена имена подизвпђача , односно понуђача из групе понуђача.

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују :

1.1. Да је Наручилац, односно Купац из овог уговора, на основу одредаба Закона о јавним
набавкама спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. 1.1.1./2018 партију 1 горива – евро
дизела и адитивираног евро дизела.

1.2. Да је Понуђач, односно Продавац из овог уговора, дана _______________године доставио
понуду број ____________ која у потпуности одговара условима из позива и спецификације и
налази се у прилогу Уговора и саставни је део овог уговора.

1.3. Да је Наручилац, односно Купац из овог уговора, на основу извештаја о стручној оцени понуда,
донео одлуку о додели уговора Понуђачу, односно Продавцу из овог уговора,
____________________________________________________ (назив Продавца).

Предмет Уговора

Члан 2.
Предмет Уговора је набвака горива – адитивираног евро дизела и евро дизела коришћењем
компанијске дебитне картице Продавца за гориво - евро дизел и адитивирани евро дизел, на
годишњем нивоу за потребе коришћења службеног возила наручиоца Коморе медицинских сестара
и здравствених техничара Србије Централе марке Шкода SUPERB Ambition, 2.0 TDI CR,
регистарских ознака BG 1107 ZC, у свему према условима из Понуде уписане у деловоднику Купца
под дел. бр. __________, од __________________ године.
Члан 3.
Купац ће вршити набаваку одговарајуће количине горива - адитивираног евро дизела и евро
дизела, коришћењем компанијске дебитне картице Продавца, према својим потребама, сукцесивно,
на малопродајним местима (бензинским станицама) Продавца на територији Републике Србије, у
периоду важења уговора.
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Овим Уговором се Продавац обавезује да Купцу испоручује гориво, у складу са Понудом
дел. бр. ________, од _______________године, а Купац се обавезује да ће за испоручену количину
горива платити износ у новцу, у складу са условима из Понуде.

Вредност Уговора и начин плаћања
Члан 4.
Вредност једног литра адитивираног евро дизела без ПДВ-а износи __________________
динара.
Вредност једног литра адитивираног евро дизела са ПДВ-ом износи __________________
динара.
Вредност једног литра евро дизела без ПДВ-а износи __________________ динара.
Вредност једног литра евро дизела са ПДВ-ом износи __________________ динара.
Купац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење компанијске Картице.
Купац уплаћује динарска средства на текући рачун Продавца бр. ___________________________,
код банке ______________________________. Купац уплату врши према инструкцијама Продавца.
На основу извршених уплата, Купцу се на крају месеца издаје авансни рачун. Купац може
преузимати нафтне деривате путем картице, до износа уплаћених средстава. Продавац на крају
месеца доставља Купцу коначан рачун за испоручене нафтне деривате, заједно са
спецификацијама о трансакцијама путем картице.
Купац се обавезује да, приликом сваке трансакције, односно куповине одговарајуће
потребне количине горива, путем компанијске дебитне картице, плати Продавцу новчани износ за
купљену количину горива, а Продавац се обавезује да Купцу, приликом сваке трансакције, изда
фискални и готовински рачун.
Уговорне стране су сагласне да Продавац задржава право промене цене из става 1. овог
члана, у складу са кретањем цена нафтних деривата на тржишту, а према важећем ценовнику
Продавца.
Укупна вредност уговора износи 400.000,00 динара, без ПДВ-а, на годишњем нивоу, у
периоду важења овог Уговора.
Члан 5.
Продавац је у обавези да на малопродајним местима (бензинским станицама) на територији
Републике Србије обезбеди Купцу продају горива и то најмање једне, од укупно две, уговорене
врсте горива, путем компанијске дебитне картице, као и да омогући Купцу увид у потрошњу
предметног горива по регистарском броју службеног возила, како у појединачну тако и у укупну
потрошњу горива.
Продавац је у обавези да једанпут месечно извештава Купца о трансакцијама извршеним
путем дебитне картице Продавца. Уколико трансакција која је обављена у обрачунском периоду не
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буде обухваћена у извештају за тај период, биће укључена у извештај за наредни обрачунски
период.
Испорука
Члан 6.
Продавац се обавезује да, у периоду важења уговора, на свим својим малопродајним
местима (бензинским станицама) на територији Републике Србије, из списка бензинских станица
који се налази у прилогу Понуде и чини њен саставни део, Купцу непрекидно врши испоруку горива
из члана 2. овог Уговора, а према потребама купца, по основу коришћења компанијске дебитне
картице.
Квалитет
Члан 7.
Продавац гарантује да ће испоручени предметни адитивирани евро дизел и евро дизел у
погледу квалитета испуњавати услове који су одређени Правилником о техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног порекла, другим законима и међународним прописима важећим
у моменту испоруке горива.
Члан 8.
У случају недостатака у квалитету и квантитету испорученог горива, утврђених записником,
продавац је дужан да недостатке отклони у року од једног дана од дана пријема рекламације.
Ступање на снагу, важење и отказивање уговора
Члан 9.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Овај Уговор закључује се на период од 12 (дванаест) месеци, почев од дана потписивања
уговора.
Уговор се може отказати и пре истека рока, из става 2. овог члана, уколико Купац не буде
задовољан извршењем уговора.
Отказни рок износи 25 дана, од дана писаног обавештења од стране Купца.
Завршне одредбе
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да ће се на сва питања која нису регулисана овим Уговором,
примењивати одредбе Закона о облигационим односима и позитивни прописи.
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Члан 11.
Евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране ће решавати споразумно, у складу са
начелима добрих пословних обичаја, а у случају да се спор не може решити споразумно, за његово
решавање биће надлежан стварно надлежан суд у Београду.
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора важе само када се дају у писаној форми и уз обострану
сагласност уговорних страна.
Члан 13.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) једнака примерка, од којих по два за сваку уговорну
страну.

За Продавца

За Купца
КМСЗТС Централа

____________________
Назив фирме
_____________________
Име и презиме
овлашћеног лица

______________________
Радмила Угрица
директор
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ГОРИВА – БЕЗОЛОВНОГ МОТОРНОГ БЕНЗИНА
ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95, бр. ЈНМВ 1.1.1./2018 - Партија

2.

Закључен између:
Наручиоца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије (скраћени назив:
КМСЗТС) (за потребе организационе јединице Огранак Војводина; скраћени назив ОВО)
са седиштем у Београду, Улица Теразије бр. 27/II, (седиште Огранка Војводина je у Новом Саду,
Улица Јеврејска бр. 2)
ПИБ: 104790945 Матични број: 17675729
Број рачуна: 160-931415-13 Назив банке: Банка Интеса,
Телефон: 011/3562-107 (Тел./факс:Огранка Војводина 021/452-130).
кога заступа Радмила Угрица, директорка КМСЗТС
(у даљем тексту: Купац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: …...............),

Основ уговора:
ЈН Број: 1.1.1./2018 - Партија 2
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
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Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Напомена: Уколико изабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно као понуђач из групе
понуђача, у уговору ће бити наведена имена подизвпђача , односно понуђача из групе понуђача.

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују :
1.1. Да је Наручилац, односно Купац из овог уговора, на основу одредаба Закона о јавним
набавкама спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. 1.1.1./2018 партију 2 горива –
безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95.

1.2. Да је Понуђач, односно Продавац из овог уговора, дана _______________године доставио
понуду број ____________ која у потпуности одговара условима из позива и спецификације и
налази се у прилогу Уговора и саставни је део овог уговора.

1.3. Да је Наручилац, односно Купац из овог уговора, на основу извештаја о стручној оцени понуда,
донео одлуку о додели уговора Понуђачу, односно Продавцу из овог уговора,
____________________________________________________. (назив Продавца)

Предмет Уговора
Члан 2.
Предмет Уговора је набвака горива – безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО
ПРЕМИЈУМ БМБ 95 коришћењем компанијске дебитне картице Продавца за гориво - безоловни
моторни бензин ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95, на годишњем нивоу за потребе
коришћења службеног возила наручиоца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
Србије Огранка Војводина марке Renault Megane 1.6 16 V, регистарских ознака NS 342 ZL, у свему
према условима из Понуде уписане у деловоднику Купца под дел. бр. _______, од
__________________ године.
Члан 3.
Купац- КМСЗТС Огранак Војводина ће вршити набаваку одговарајуће количине горива безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95, коришћењем
компанијске дебитне картице Продавца, према својим потребама, сукцесивно, на малопродајним
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местима (бензинским станицама) Продавца на територији Републике Србије, у периоду важења
уговора.
Овим Уговором се Продавац обавезује да Купцу испоручује гориво, у складу са Понудом
дел. бр. _______, од __________________ године, а Купац се обавезује да ће за испоручену
количину горива платити износ у новцу, у складу са условима из Понуде.
Вредност Уговора и начин плаћања
Члан 4.
Вредност једног литра безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 без ПДВ-а износи
__________________ динара.
Вредност једног литра безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 са ПДВ-ом износи
__________________ динара.
Вредност једног литра безоловног моторног бензина ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 без ПДВ-а
износи __________________ динара.
Вредност једног литра безоловног моторног бензина ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 са ПДВ-ом
износи __________________ динара.
Купац- КМСЗТС Огранак Војводина одређује висину и динамику уплата на рачун за
коришћење компанијске Картице. Купац-КМСЗТС Огранак Војводина уплаћује динарска средства на
текући
рачун
Продавца
бр.
___________________________,
код
банке
_______________________________. Купац- КМСЗТС Огранак Војводина уплату врши према
инструкцијама Продавца. На основу извршених уплата, Купцу-КМСЗТС Огранку Вовјодина се на
крају месеца издаје авансни рачун. Купац може преузимати нафтне деривате путем картице, до
износа уплаћених средстава. Продавац на крају месеца доставља Купцу- КМСЗТС Огранку
Вовјодина коначан рачун за испоручене нафтне деривате, заједно са спецификацијама о
трансакцијама путем картице.
Купац-КМСЗТС Огранак Војводина се обавезује да, приликом сваке трансакције, односно
куповине одговарајуће потребне количине горива, путем компанијске дебитне картице, плати
Продавцу новчани износ за купљену количину горива, а Продавац се обавезује да Купцу, приликом
сваке трансакције, изда фискални и готовински рачун.
Уговорне стране су сагласне да Продавац задржава право промене цене из става 1. овог
члана, у складу са кретањем цена нафтних деривата на тржишту, а према важећем ценовнику
Продавца.
Укупна вредност уговора износи 300.000,00 динара, без ПДВ-а, на годишњем нивоу, у
периоду важења овог Уговора.
Члан 5.
Продавац је у обавези да на малопродајним местима (бензинским станицама) на територији
Републике Србије обезбеди Купцу продају горива и то најмање једне, од укупно две, уговорене
врсте горива, путем компанијске дебитне картице, као и да омогући Купцу увид у потрошњу
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предметног горива по регистарском броју службеног возила, како у појединачну тако и у укупну
потрошњу горива.
Продавац је у обавези да једанпут месечно извештава Купца-КМСЗТС Огранак Војводина о
трансакцијама извршеним путем дебитне картице Продавца. Уколико трансакција која је обављена
у обрачунском периоду не буде обухваћена у извештају за тај период, биће укључена у извештај за
наредни обрачунски период.
Испорука
Члан 6.
Продавац се обавезује да, у периоду важења уговора, на свим својим малопродајним
местима (бензинским станицама) на територији Републике Србије, из списка бензинских станица
који се налази у прилогу Понуде и чини њен саставни део, Купцу непрекидно врши испоруку горива
из члана 2. овог Уговора, а према потребама купца, по основу коришћења компанијске дебитне
картице.
Квалитет
Члан 7.
Продавац гарантује да ће испоручени предметни безоловни моторни бензин ЕВРО БМБ 100
и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 у погледу квалитета испуњавати услове који су одређени Правилником
о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла, другим законима и
међународним прописима важећим у моменту испоруке горива.
Члан 8.
У случају недостатака у квалитету и квантитету испорученог горива, утврђених записником,
продавац је дужан да недостатке отклони у року од једног дана од дана пријема рекламације.

Ступање на снагу, важење и отказивање уговора
Члан 9.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Овај Уговор закључује се на период од 12 (дванаест) месеци, почев од дана потписивања
уговора.
Уговор се може отказати и пре истека рока, из става 2. овог члана, уколико Купац не буде
задовољан извршењем уговора.
Отказни рок износи 25 дана, од дана писаног обавештења од стране Купца.
Завршне одредбе
Члан 10.
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Уговорне стране су сагласне да ће се на сва питања која нису регулисана овим Уговором,
примењивати одредбе Закона о облигационим односима и позитивни прописи.
Члан 11.
Евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране ће решавати споразумно, у складу са
начелима добрих пословних обичаја, а у случају да се спор не може решити споразумно, за његово
решавање биће надлежан стварно надлежан суд у Новом Саду.
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора важе само када се дају у писаној форми и уз обострану
сагласност уговорних страна.
Члан 13.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) једнака примерка, од којих по два за сваку уговорну
страну.

За Продавца

За Купца
КМСЗТС Огранак Војводина

____________________
Назив фирме
_____________________
Име и презиме
овлашћеног лица

______________________
Радмила Угрица
директор
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ГОРИВА – АДИТИВИРАНОГ ЕВРО ДИЗЕЛА И ЕВРО
ДИЗЕЛА бр. ЈНМВ 1.1.1./2018 - Партија

3

Закључен између:
Наручиоца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије (скраћени назив:
КМСЗТС) (за потребе организационе јединице Огранка Ниш (скраћени назив: КМСЗТС ОНИ)
са седиштем у Београду, Улица Теразије бр. 27/II спрат, (седиште Огранка Ниш је у Нишу, Улица
генерала Боже Јанковића бр. 1)
ПИБ: 104790945 Матични број: 17675729
Број рачуна: 105-20372-23 Назив банке: AИК банка,
Телефон: 011/3562-107 (Тел./факс Огранка Ниш 018/293-005 и 018/293-004).
кога заступа Радмила Угрица, директор КМСЗТС
(у даљем тексту: Купац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:........................................................
кога заступа.......................................................................................................
(у даљем тексту: Продавац),

Основ уговора:
ЈН Број: 1.1.1./2018 - Партија 3

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
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Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Напомена: Уколико изабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно као понуђач из групе
понуђача, у уговору ће бити наведена имена подизвпђача , односно понуђача из групе понуђача.

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:

1.1. Да је Наручилац, односно Купац из овог уговора, на основу одредаба Закона о јавним
набавкама спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. 1.1.1./2018 партију 3 горива –
адитивираног евро дизела и евро дизела.
1.2. Да је Понуђач, односно Продавац из овог уговора, дана _______________године доставио
понуду број ____________ која у потпуности одговара условима из позива и спецификације и
налази се у прилогу Уговора и саставни је део овог уговора.
1.3. Да је Наручилац, односно Купац из овог уговора, на основу извештаја о стручној оцени понуда,
донео одлуку о додели уговора Понуђачу, односно Продавцу из овог уговора,
____________________________________________________.(назив Продавца)

Предмет Уговора
Члан 2.
Предмет Уговора је набвака горива – адитивираног евро дизела и евро дизела коришћењем
компанијске дебитне картице Продавца за гориво – адитивирани евро дизел и евро дизел, на
годишњем нивоу за потребе коришћења службеног возила наручиоца Коморе медицинских сестара
и здравствених техничара Србије Огранка Ниш марке Шкода OCTAVIA, 1.6 ТDI, регистарских
ознака NI 105 WT у свему према условима из Понуде уписане у деловоднику Купца под дел. бр.
_______, од __________________ године.
Члан 3.
Купац - КМСЗТС Огранак Ниш ће вршити набаваку одговарајуће количине горива –
адитивираног евро дизела и евро дизела, коришћењем компанијске дебитне картице Продавца,
према својим потребама, сукцесивно, на малопродајним местима (бензинским станицама)
Продавца на територији Републике Србије, у периоду важења уговора.
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Овим Уговором се Продавац обавезује да Купцу испоручује гориво, у складу са Понудом под
дел. бр. _______, од __________________ године, а Купац се обавезује да ће за испоручену
количину горива платити износ у новцу, у складу са условима из Понуде.

Вредност Уговора и начин плаћања
Члан 4.
Вредност једног литра адитивираног евро дизела без ПДВ-а износи __________________
динара.
Вредност једног литра адитивираног евро дизела са ПДВ-ом износи __________________
динара.
Вредност једног литра евро дизела без ПДВ-а износи __________________ динара.
Вредност једног литра евро дизела са ПДВ-ом износи __________________ динара.

Купац- КМСЗТС Огранак Ниш одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење
компанијске Картице. Купац-КМСЗТС Огранак Ниш уплаћује динарска средства на текући рачун
Продавца бр. ___________________________, код банке _______________________. Купац КМСЗТС Огранак Ниш уплату врши према инструкцијама Продавца. На основу извршених уплата,
Купцу-КМСЗТС Огранку Ниш се на крају месеца издаје авансни рачун. Купац може преузимати
нафтне деривате путем картице, до износа уплаћених средстава. Продавац на крају месеца
доставља Купцу- КМСЗТС Огранку Ниш коначан рачун за испоручене нафтне деривате, заједно са
спецификацијама о трансакцијама путем картице.
Купац-КМСЗТС Огранак Ниш се обавезује да, приликом сваке трансакције, односно куповине
одговарајуће потребне количине горива, путем компанијске дебитне картице, плати Продавцу
новчани износ за купљену количину горива.
Уговорне стране су сагласне да Продавац задржава право промене цене из става 1. овог
члана, у складу са кретањем цена нафтних деривата на тржишту, а према важећем ценовнику
Продавца.
Укупна вредност уговора износи 500.000,00 динара, без ПДВ-а, на годишњем нивоу, у
периоду важења овог Уговора.
Члан 5.
Продавац је у обавези да на малопродајним местима (бензинским станицама) на територији
Републике Србије обезбеди Купцу продају горива и то најмање једне, од укупно две, уговорене
врсте горива, путем компанијске дебитне картице, као и да омогући Купцу увид у потрошњу
предметног горива по регистарском броју службеног возила, како у појединачну тако и у укупну
потрошњу горива.
Продавац је у обавези да једанпут месечно извештава Купца о трансакцијама извршеним
путем дебитне картице Продавца. Уколико трансакција која је обављена у обрачунском периоду не
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буде обухваћена у извештају за тај период, биће укључена у извештај за наредни обрачунски
период.
Испорука
Члан 6.
Продавац се обавезује да, у периоду важења уговора, на свим својим малопродајним
местима (бензинским станицама) на територији Републике Србије, из списка бензинских станица
који се налази у прилогу Понуде и чини њен саставни део, Купцу непрекидно врши испоруку горива
из члана 2. овог Уговора, а према потребама купца, по основу коришћења компанијске дебитне
картице.
Квалитет
Члан 7.
Продавац гарантује да ће испоручени предметни евро дизел и адитивирани евро дизел у
погледу квалитета испуњавати услове који су одређени Правилником о техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног порекла, другим законима и међународним прописима важећим
у моменту испоруке горива.
Члан 8.
У случају недостатака у квалитету и квантитету испорученог горива, утврђених записником,
продавац је дужан да недостатке отклони у року од једног дана од дана пријема рекламације.

Ступање на снагу, важење и отказивање уговора
Члан 9.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Овај Уговор закључује се на период од 12 (дванаест) месеци, почев од дана потписивања
уговора.
Уговор се може отказати и пре истека рока, из става 2. овог члана, уколико Купац не буде
задовољан извршењем уговора.
Отказни рок износи 25 дана, од дана писаног обавештења од стране Купца.
Завршне одредбе
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да ће се на сва питања која нису регулисана овим Уговором,
примењивати одредбе Закона о облигационим односима и позитивни прописи.

29/47

Члан 11.
Евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране ће решавати споразумно, у складу са
начелима добрих пословних обичаја, а у случају да се спор не може решити споразумно, за његово
решавање биће надлежан стварно надлежан суд у Нишу.
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора важе само када се дају у писаној форми и уз обострану
сагласност уговорних страна.
Члан 13.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) једнака примерка, од којих по два за сваку уговорну
страну.
За Продавца

За Купца

____________________
Назив фирме

КМСЗТС Огранак Ниш

_____________________
Име и презиме
овлашћеног лица

______________________
Радмила Угрица
директор
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ГОРИВА – БЕЗОЛОВНОГ МОТОРНОГ БЕНЗИНА
ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95, бр. ЈНМВ 1.1.1./2018 - Партија

4.

Закључен између:
Наручиоца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије (скраћени назив:
КМСЗТС) (за потребе организационе јединице Огранак Београд; скраћени назив ОБГ)
са седиштем у Београду, Улица Теразије бр. 27/II, (седиште Огранка Београд je у Београду,
Улица Теразије бр. 27/II)
ПИБ: 104790945 Матични број: 17675729
Број рачуна: 160-279479-10 Назив банке: Банка Интеса,
Телефон: 011/3562-107 (Тел./факс:Огранка Београд 011/322-36-31).
кога заступа Радмила Угрица, директорка КМСЗТС
(у даљем тексту: Купац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: …...............),

Основ уговора:
ЈН Број: 1.1.1./2018 - Партија 4

Број и датум одлуке о додели уговора:..............................................
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Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Напомена: Уколико изабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно као понуђач из групе
понуђача, у уговору ће бити наведена имена подизвпђача , односно понуђача из групе понуђача.

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују :
1.1. Да је Наручилац, односно Купац из овог уговора, на основу одредаба Закона о јавним
набавкама спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. 1.1.1./2018 партију 4 горива –
безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95.
1.2. Да је Понуђач, односно Продавац из овог уговора, дана _______________године доставио
понуду број ____________ која у потпуности одговара условима из позива и спецификације и
налази се у прилогу Уговора и саставни је део овог уговора.
1.3. Да је Наручилац, односно Купац из овог уговора, на основу извештаја о стручној оцени понуда,
донео одлуку о додели уговора Понуђачу, односно Продавцу из овог уговора,
____________________________________________________.(назив Продавца)
Предмет Уговора
Члан 2.
Предмет Уговора је набвака горива – безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО
ПРЕМИЈУМ БМБ 95 коришћењем компанијске дебитне картице Продавца за гориво - безоловни
моторни бензин ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95, на годишњем нивоу за потребе
коришћења службеног возила наручиоца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
Србије Огранка Београд марке Шкода Rapid, Style, 1.2 ТSI, регистарских ознака BG 925 ZJ, у свему
према условима из Понуде уписане у деловоднику Купца под дел. бр. _______, од
__________________ године.
Члан 3.
Купац- КМСЗТС Огранак Београд ће вршити набаваку одговарајуће количине горива безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95, коришћењем
компанијске дебитне картице Продавца, према својим потребама, сукцесивно, на малопродајним
местима (бензинским станицама) Продавца на територији Републике Србије, у периоду важења
уговора.
Овим Уговором се Продавац обавезује да Купцу испоручује гориво у складу са Понудом дел.
бр. _______, од __________________ године, а Купац се обавезује да ће за испоручену количину
горива платити износ у новцу, у складу са условима из Понуде.
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Вредност Уговора и начин плаћања
Члан 4.
Вредност једног литра безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 без ПДВ-а износи
__________________ динара.
Вредност једног литра безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 са ПДВ-ом износи
__________________ динара.
Вредност једног литра безоловног моторног бензина ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 без ПДВ-а
износи __________________ динара.
Вредност једног литра безоловног моторног бензина ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 са ПДВ-ом
износи __________________ динара.
Купац- КМСЗТС Огранак Београд одређује висину и динамику уплата на рачун за
коришћење компанијске Картице. Купац-КМСЗТС Огранак Београд уплаћује динарска средства на
текући рачун Продавца бр. ___________________________, код банке _______________________.
Купац- КМСЗТС Огранак Београд уплату врши према инструкцијама Продавца. На основу
извршених уплата, Купцу-КМСЗТС Огранку Београд се на крају месеца издаје авансни рачун. Купац
може преузимати нафтне деривате путем картице, до износа уплаћених средстава. Продавац на
крају месеца доставља Купцу- КМСЗТС Огранку Београд коначан рачун за испоручене нафтне
деривате, заједно са спецификацијама о трансакцијама путем картице.
Купац-КМСЗТС Огранак Београд се обавезује да, приликом сваке трансакције, односно
куповине одговарајуће потребне количине безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО
ПРЕМИЈУМ БМБ 95, путем компанијске дебитне картице, плати Продавцу новчани износ за
купљену количину горива, а Продавац се обавезује да Купцу, приликом сваке трансакције, изда
фискални и готовински рачун.
Уговорне стране су сагласне да Продавац задржава право промене цене из става 1. овог
члана, у складу са кретањем цена нафтних деривата на тржишту, а према важећем ценовнику
Продавца.
Укупна вредност уговора износи 300.000,00 динара, без ПДВ-а, на годишњем нивоу, у
периоду важења овог Уговора.
Члан 5.
Продавац је у обавези да на малопродајним местима (бензинским станицама) на територији
Републике Србије обезбеди Купцу продају горива и то најмање једне, од укупно две, уговорене
врсте горива, путем компанијске дебитне картице, као и да омогући Купцу увид у потрошњу
предметног горива по регистарском броју службеног возила, како у појединачну тако и у укупну
потрошњу горива.
Продавац је у обавези да једанпут месечно извештава Купца-КМСЗТС Огранак Београд о
трансакцијама извршеним путем дебитне картице Продавца. Уколико трансакција која је обављена
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у обрачунском периоду не буде обухваћена у извештају за тај период, биће укључена у извештај за
наредни обрачунски период.
Испорука
Члан 6.
Продавац се обавезује да, у периоду важења уговора, на свим својим малопродајним
местима (бензинским станицама) на територији Републике Србије, из списка бензинских станица
који се налази у прилогу Понуде и чини њен саставни део, Купцу непрекидно врши испоруку горива
из члана 2. овог Уговора, а према потребама купца, по основу коришћења компанијске дебитне
картице.
Квалитет
Члан 7.
Продавац гарантује да ће испоручени предметни безоловни моторни бензин ЕВРО БМБ 100
и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 у погледу квалитета испуњавати услове који су одређени Правилником
о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла, другим законима и
међународним прописима важећим у моменту испоруке горива.
Члан 8.
У случају недостатака у квалитету и квантитету испорученог горива, утврђених записником,
продавац је дужан да недостатке отклони у року од једног дана од дана пријема рекламације.
Ступање на снагу, важење и отказивање уговора
Члан 9.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Овај Уговор закључује се на период од 12 (дванаест) месеци, почев од дана потписивања
уговора.
Уговор се може отказати и пре истека рока, из става 2. овог члана, уколико Купац не буде
задовољан извршењем уговора.
Отказни рок износи 25 дана, од дана писаног обавештења од стране Купца.
Завршне одредбе
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да ће се на сва питања која нису регулисана овим Уговором,
примењивати одредбе Закона о облигационим односима и позитивни прописи.
Члан 11.
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Евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране ће решавати споразумно, у складу са
начелима добрих пословних обичаја, а у случају да се спор не може решити споразумно, за његово
решавање биће надлежан стварно надлежан суд у Београду.
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора важе само када се дају у писаној форми и уз обострану
сагласност уговорних страна.
Члан 13.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) једнака примерка, од којих по два за сваку уговорну
страну.

За Продавца

За Купца
КМСЗТС Огранак Београд

____________________
Назив фирме
_____________________
Име и презиме
овлашћеног лица

______________________
Радмила Угрица
директор
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ГОРИВА – БЕЗОЛОВНОГ МОТОРНОГ БЕНЗИНА
ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 бр. ЈНМВ 1.1.1./2018 - Партија

5.

Закључен између:
Наручиоца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије (скраћени назив:
КМСЗТС) (за потребе организационе јединице Огранак Ужице; скраћени назив ОУЕ)
са седиштем у Београду, Улица Теразије бр. 27/II, (седиште Огранка Ужице je у Ужицу, Улица
Метохијска бр. 12)
ПИБ: 104790945 Матични број: 17675729
Број рачуна: 355-1108519-22 Назив банке: Војвођанска банка,
Телефон: 011/3562-107 (Тел./факс:Огранка Ужице 031/524-717).
кога заступа Радмила Угрица, директорка КМСЗТС
(у даљем тексту: Купац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: …...............),

Основ уговора:
ЈН Број: 1.1.1./2018 - Партија 5
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
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Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Напомена: Уколико изабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно као понуђач из групе
понуђача, у уговору ће бити наведена имена подизвпђача , односно понуђача из групе понуђача.

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују :
1.1. Да је Наручилац, односно Купац из овог уговора, на основу одредаба Закона о јавним
набавкама спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. 1.11./2018 партију 5 горива –
безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95.
1.2. Да је Понуђач, односно Продавац из овог уговора, дана _______________године доставио
понуду број ____________ која у потпуности одговара условима из позива и спецификације и
налази се у прилогу Уговора и саставни је део овог уговора.
1.3. Да је Наручилац, односно Купац из овог уговора, на основу извештаја о стручној оцени понуда,
донео одлуку о додели уговора Понуђачу, односно Продавцу из овог уговора,
____________________________________________________. (назив Продавца)

Предмет Уговора
Члан 2.
Предмет Уговора је набвака горива – безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО
ПРЕМИЈУМ БМБ 95 коришћењем компанијске дебитне картице Продавца за гориво - безоловни
моторни бензин ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95, на годишњем нивоу за потребе
коришћења службеног возила наручиоца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
Србије Огранка Ужице марке Шкода Rapid, Ambition, 1.2 ТSI, регистарских ознака UE 070 ČK, у
свему према условима из Понуде уписане у деловоднику Купца под дел. бр. _______, од
__________________ године.
Члан 3.
Купац- КМСЗТС Огранак Ужице ће вршити набаваку одговарајуће количине горива безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95, коришћењем
компанијске дебитне картице Продавца, према својим потребама, сукцесивно, на малопродајним
местима (бензинским станицама) Продавца на територији Републике Србије, у периоду важења
уговора.
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Овим Уговором се Продавац обавезује да Купцу испоручује гориво у складу са Понудом дел.
бр. _______, од __________________ године, а Купац се обавезује да ће за испоручену количину
горива платити износ у новцу, у складу са условима из Понуде.

Вредност Уговора и начин плаћања
Члан 4.
Вредност једног литра безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 без ПДВ-а износи
__________________ динара.
Вредност једног литра безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 са ПДВ-ом износи
__________________ динара.
Вредност једног литра безоловног моторног бензина ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 без ПДВ-а
износи __________________ динара.
Вредност једног литра безоловног моторног бензина ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 са ПДВ-ом
износи __________________ динара.
Купац- КМСЗТС Огранак Ужице одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење
компанијске Картице. Купац-КМСЗТС Огранак Ужице уплаћује динарска средства на текући рачун
Продавца бр. ___________________________, код банке _______________________. КупацКМСЗТС Огранак Ужице уплату врши према инструкцијама Продавца. На основу извршених
уплата, Купцу-КМСЗТС Огранку Ужице се на крају месеца издаје авансни рачун. Купац може
преузимати нафтне деривате путем картице, до износа уплаћених средстава. Продавац на крају
месеца доставља Купцу- КМСЗТС Огранку Ужице коначан рачун за испоручене нафтне деривате,
заједно са спецификацијама о трансакцијама путем картице.
Купац-КМСЗТС Огранак Ужице се
куповине одговарајуће потребне количине
ПРЕМИЈУМ БМБ 95, путем компанијске
купљену количину горива, а Продавац се
фискални и готовински рачун.

обавезује да, приликом сваке трансакције, односно
безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО
дебитне картице, плати Продавцу новчани износ за
обавезује да Купцу, приликом сваке трансакције, изда

Уговорне стране су сагласне да Продавац задржава право промене цене из става 1. овог
члана, у складу са кретањем цена нафтних деривата на тржишту, а према важећем ценовнику
Продавца.
Укупна вредност уговора износи 300.000,00 динара, без ПДВ-а, на годишњем нивоу, у
периоду важења овог Уговора.
Члан 5.
Продавац је у обавези да на малопродајним местима (бензинским станицама) на територији
Републике Србије обезбеди Купцу продају горива и то најмање једне, од укупно две, уговорене
врсте горива, путем компанијске дебитне картице, као и да омогући Купцу увид у потрошњу
предметног горива по регистарском броју службеног возила, како у појединачну тако и у укупну
потрошњу горива.
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Продавац је у обавези да једанпут месечно извештава Купца-КМСЗТС Огранак Ужице о
трансакцијама извршеним путем дебитне картице Продавца. Уколико трансакција која је обављена
у обрачунском периоду не буде обухваћена у извештају за тај период, биће укључена у извештај за
наредни обрачунски период.
Испорука
Члан 6.
Продавац се обавезује да, у периоду важења уговора, на свим својим малопродајним
местима (бензинским станицама) на територији Републике Србије, из списка бензинских станица
који се налази у прилогу Понуде и чини њен саставни део, Купцу непрекидно врши испоруку горива
из члана 2. овог Уговора, а према потребама купца, по основу коришћења компанијске дебитне
картице.
Квалитет
Члан 7.
Продавац гарантује да ће испоручени предметни безоловни моторни бензин ЕВРО БМБ 100
и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 у погледу квалитета испуњавати услове који су одређени Правилником
о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла, другим законима и
међународним прописима важећим у моменту испоруке горива.
Члан 8.
У случају недостатака у квалитету и квантитету испорученог горива, утврђених записником,
продавац је дужан да недостатке отклони у року од једног дана од дана пријема рекламације.

Ступање на снагу, важење и отказивање уговора
Члан 9.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Овај Уговор закључује се на период од 12 (дванаест) месеци, почев од дана потписивања
уговора.
Уговор се може отказати и пре истека рока, из става 2. овог члана, уколико Купац не буде
задовољан извршењем уговора.
Отказни рок износи 25 дана, од дана писаног обавештења од стране Купца.
Завршне одредбе
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да ће се на сва питања која нису регулисана овим Уговором,
примењивати одредбе Закона о облигационим односима и позитивни прописи.
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Члан 11.
Евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране ће решавати споразумно, у складу са
начелима добрих пословних обичаја, а у случају да се спор не може решити споразумно, за његово
решавање биће надлежан стварно надлежан суд у Ужицу.
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора важе само када се дају у писаној форми и уз обострану
сагласност уговорних страна.
Члан 13.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) једнака примерка, од којих по два за сваку уговорну
страну.

За Продавца

За Купца

____________________
Назив фирме

КМСЗТС Огранак Ужице

_____________________
Име и презиме
овлашћеног лица

______________________
Радмила Угрица
директор
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ГОРИВА – БЕЗОЛОВНОГ МОТОРНОГ БЕНЗИНА
ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95, бр. ЈНМВ 1.1.1./2018 - Партија

6.

Закључен између:
Наручиоца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије (скраћени назив:
КМСЗТС) (за потребе организационе јединице Огранак Крагујевац; скраћени назив ОКГ)
са седиштем у Београду, Улица Теразије бр. 27/II, (седиште Огранка Крагујевац je у Крагујевцу,
Улица Даничићева бр. 51/2)
ПИБ: 104790945 Матични број: 17675729
Број рачуна: 150-16155-76 Назив банке: Credy banka,
Телефон: 011/3562-107 (Тел./факс:Огранка Крагујевац 034/364-368).
кога заступа Радмила Угрица, директорка КМСЗТС
(у даљем тексту: Купац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: …...............),

Основ уговора:
ЈН Број: 1.1.1./20178 - Партија 6
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
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Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Напомена: Уколико изабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно као понуђач из групе
понуђача, у уговору ће бити наведена имена подизвпђача , односно понуђача из групе понуђача.

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују :
1.1. Да је Наручилац, односно Купац из овог уговора, на основу одредаба Закона о јавним
набавкама спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. 1.1.1./2018 партију 6 горива –
безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95.
1.2. Да је Понуђач, односно Продавац из овог уговора, дана _______________године доставио
понуду број ____________ која у потпуности одговара условима из позива и спецификације и
налази се у прилогу Уговора и саставни је део овог уговора.
1.3. Да је Наручилац, односно Купац из овог уговора, на основу извештаја о стручној оцени понуда,
донео одлуку о додели уговора Понуђачу, односно Продавцу из овог уговора,
____________________________________________________. (назив Продавца)
Предмет Уговора
Члан 2.
Предмет Уговора је набвака горива – безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО
ПРЕМИЈУМ БМБ 95 коришћењем компанијске дебитне картице Продавца за гориво - безоловни
моторни бензин ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95, на годишњем нивоу за потребе
коришћења службеног возила наручиоца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
Србије Огранка Крагујевац марке Шкода Rapid, Ambition, 1.2 ТSI, регистарских ознака KG 106 NH, у
свему према условима из Понуде уписане у деловоднику Купца под дел. бр. _______, од
__________________ године.
Члан 3.
Купац- КМСЗТС Огранак Крагујевац ће вршити набаваку одговарајуће количине горива безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95, коришћењем
компанијске дебитне картице Продавца, према својим потребама, сукцесивно, на малопродајним
местима (бензинским станицама) Продавца на територији Републике Србије, у периоду важења
уговора.
Овим Уговором се Продавац обавезује да Купцу испоручује гориво у складу са Понудом дел.
бр. _______, од __________________ године, а Купац се обавезује да ће за испоручену количину
горива платити износ у новцу, у складу са условима из Понуде.
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Вредност Уговора и начин плаћања
Члан 4.
Вредност једног литра безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 без ПДВ-а износи
__________________ динара.
Вредност једног литра безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 са ПДВ-ом износи
__________________ динара.
Вредност једног литра безоловног моторног бензина ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 без ПДВ-а
износи __________________ динара.
Вредност једног литра безоловног моторног бензина ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 са ПДВ-ом
износи __________________ динара.
Купац- КМСЗТС Огранак Крагујевац одређује висину и динамику уплата на рачун за
коришћење компанијске Картице. Купац-КМСЗТС Огранак Крагујевац уплаћује динарска средства
на
текући
рачун
Продавца
бр.
___________________________,
код
банке
_______________________. Купац- КМСЗТС Огранак Крагујевац уплату врши према инструкцијама
Продавца. На основу извршених уплата, Купцу-КМСЗТС Огранку Крагујевац се на крају месеца
издаје авансни рачун. Купац може преузимати нафтне деривате путем картице, до износа
уплаћених средстава. Продавац на крају месеца доставља Купцу- КМСЗТС Огранку Крагујевац
коначан рачун за испоручене нафтне деривате, заједно са спецификацијама о трансакцијама путем
картице.
Купац-КМСЗТС Огранак Крагујевац
куповине одговарајуће потребне количине
ПРЕМИЈУМ БМБ 95, путем компанијске
купљену количину горива, а Продавац се
фискални и готовински рачун.

се обавезује да, приликом сваке трансакције, односно
безоловног моторног бензина ЕВРО БМБ 100 и ЕВРО
дебитне картице, плати Продавцу новчани износ за
обавезује да Купцу, приликом сваке трансакције, изда

Уговорне стране су сагласне да Продавац задржава право промене цене из става 1. овог
члана, у складу са кретањем цена нафтних деривата на тржишту, а према важећем ценовнику
Продавца.
Укупна вредност уговора износи 400.000,00 динара, без ПДВ-а, на годишњем нивоу, у
периоду важења овог Уговора.
Члан 5.
Продавац је у обавези да на малопродајним местима (бензинским станицама) на територији
Републике Србије обезбеди Купцу продају горива и то најмање једне, од укупно две, уговорене
врсте горива, путем компанијске дебитне картице, као и да омогући Купцу увид у потрошњу
предметног горива по регистарском броју службеног возила, како у појединачну тако и у укупну
потрошњу горива.
Продавац је у обавези да једанпут месечно извештава Купца-КМСЗТС Огранак Крагујевац о
трансакцијама извршеним путем дебитне картице Продавца. Уколико трансакција која је обављена
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у обрачунском периоду не буде обухваћена у извештају за тај период, биће укључена у извештај за
наредни обрачунски период.
Испорука
Члан 6.
Продавац се обавезује да, у периоду важења уговора, на свим својим малопродајним
местима (бензинским станицама) на територији Републике Србије, из списка бензинских станица
који се налази у прилогу Понуде и чини њен саставни део, Купцу непрекидно врши испоруку горива
из члана 2. овог Уговора, а према потребама купца, по основу коришћења компанијске дебитне
картице.
Квалитет
Члан 7.
Продавац гарантује да ће испоручени предметни безоловни моторни бензин ЕВРО БМБ 100
и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 у погледу квалитета испуњавати услове који су одређени Правилником
о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла, другим законима и
међународним прописима важећим у моменту испоруке горива.
Члан 8.
У случају недостатака у квалитету и квантитету испорученог горива, утврђених записником,
продавац је дужан да недостатке отклони у року од једног дана од дана пријема рекламације.

Ступање на снагу, важење и отказивање уговора
Члан 9.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Овај Уговор закључује се на период од 12 (дванаест) месеци, почев од дана потписивања
уговора.
Уговор се може отказати и пре истека рока, из става 2. овог члана, уколико Купац не буде
задовољан извршењем уговора.
Отказни рок износи 25 дана, од дана писаног обавештења од стране Купца.
Завршне одредбе
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да ће се на сва питања која нису регулисана овим Уговором,
примењивати одредбе Закона о облигационим односима и позитивни прописи.
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Члан 11.
Евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране ће решавати споразумно, у складу са
начелима добрих пословних обичаја, а у случају да се спор не може решити споразумно, за његово
решавање биће надлежан стварно надлежан суд у Крагујевцу.
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора важе само када се дају у писаној форми и уз обострану
сагласност уговорних страна.
Члан 13.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) једнака примерка, од којих по два за сваку уговорну
страну.

За Продавца
____________________
Назив фирме

_____________________
Име и презиме
овлашћеног лица

За Купца
КМСЗТС Огранак Крагујевац

______________________
Радмила Угрица
директор
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XI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

За понуду бр.____________, од ______________,

Јавна набавка мале вредности горива – адитивираног евро дизела
и евро дизела
бр. 1.1.1/2018- Партија бр.
Предмет јавне
набавке

Количина

1
Адитивирани
евро дизел

2
Један
литар

Евро дизел

Један
литар

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

(навести број партије 1 или 3)
Јединичн
а цена са
ПДВ-ом
4

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена, односно цена једног литра евро дизела
без ПДВ-а;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена, односно цена једног литра евро дизела
са ПДВ-ом.

Потпис понуђача

Датум:
М. П.
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XI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

За понуду бр.____________, од ______________,

Јавна набавка услуга горива – безоловног моторног бензина ЕВРО
БМБ 100 и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95
бр. 1.1.1/2018- Партија бр.
Предмет
јавне
набавке
1
Безоловни
моторни
бензин
ЕВРО БМБ
100

Количина

Безоловни
моторни
бензин
ЕВРО
ПРЕМИЈУМ
БМБ 95

2

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

(навести број партије 2, 4, 5 или 6)
Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Један
литар

Један
литар

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена, односно цена једног литра безоловног
моторног бензина БМБ 98 и БМБ 95 без ПДВ-а;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена, односно цена једног литра безоловног
моторног бензина БМБ 98 и БМБ 95 са ПДВ-ом.

Потпис понуђача
Датум:
М. П.
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