УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 404-5-8/2014-01

Закључен између:
1. ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ, улица Главна бр. 32., 24321 Мали Иђош, матични
број: 08695059, пиб: 101434697, коју заступа
Марко Ровчанин,
дипл.инг.пољопривреде Председник општине, с једне стране (у даљем
тексту: Купац)
и
2.

ДОО MERKUR COMMERCE из Ловћенца, ул.Маршала Тита бб., ПИБ:
101435059, матични број: 08712476. кога заступа Мрваљевић Драган , с
друге стране (у даљем тексту: Продавац),
ЧЛАН 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
1.1. Купац је према члану 32. Закона о јавним набавкама ( ’’Сл.гласник РС
бр.124/12), а на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу
јавних набавки дана 16.04.2014.год., ради учествовања у поступку јавне
набавке добра- погонског горива за потребе општине Мали Иђош –по
партијама, спровео поступак јавне набавке мале вредности бр.404-5/2014-01.
1.2. Продавац је предметну набавку, за Партију 1 , доставио Понуду бр.404-55/2014-01 од 23.04.2013.године, за Партију 2, доставио Понуду бр404-5-5/201401 од 23.04.2013.године, која у потпуности одговара траженим захтевима
Купца и условима из конкурсне документације, која је саставни део овог
Уговора.
ЧЛАН 2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА
2.1.Продавац се обавезује да ће за потребе Купца у периоду од 1 ( једне ) године
од дана закључења уговора вршити испоруку горива за партију 1 и партију 2 , у
свему према захтевима из обрасца врста, техничке карактеристике
(спецификације), квалитет, количина, опис предмета јавне набавке, где су
прецизирани предмет, врста и количина добара и према прихваћеној Понуди
Продавца, а Купац се обавезује да ће вршити плаћање по условима предвиђеним
овим Уговором.
ЧЛАН 3. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
3.1. Укупна цена горива за партију 1. – бензин безоловни-EVRO BMB 98, из члана
2.1. овог Уговора износи: 399.925,76 динара. У ову цену није урачунат ПДВ.
Укупна цена са урачунатим ПДВ-ом је 479.923,60 динара

3.2. Укупна цена горива за партију 2. – евро дизела, из члана 2.1. овог Уговора
износи: 1.083.320,00 динара. У ову цену није урачунат ПДВ.
Укупна цена са урачунатим ПДВ-ом је 1.299.984,00 динара.
3.3. Цена подразумева испоруку францо продајно место Продавца, према
потребама Купца. Цена се може мењати, сходно Одлуци продавца у складу са
кретањима цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији
3.4.Цена горива биће плаћена по важећем Ценовнику испоручиоца на дан
испоруке горива.
3.5.Купац ће уговорену цену плаћати на основу полумесечних фактура .
3.6.Купац ће извршити плаћање на основу испостављених фактура у року од 45
дана од дана настанка ДПО. Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје 15. у
месецу за продају остварену у првих 15 дана у текућем месецу и последњег дана
у месецу за продају остварену од 16. у текућем месецу до краја месеца.Уколико
нека купопродајна трансакција, обављена у обрачунском периоду, није
обухваћена фактуром за тај период, биће укључена у фактуру за наредни
обрачунски период. Фактуре ће се испостављати два пута месечно ,и то до 20-ог у
месецу за потрошњу до 15., и до 5-ог у наредном месецу за потрошњу до
последњег дана у претходном месецу.
ЧЛАН 4. ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА
Продавац се обавезује да:
Купцу испоручује добра из предмета овог уговора по његовом захтеву на свим
својим објектима у радно време односног објекта,
- Уз рачун достави потпуну спецификацију испоручених добара .

ЧЛАН 5. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ
5.1. Продавац даје Купцу пуну гаранцију за квалитет испоручених
добара.Продавац гарантује да ће сва испоручена добра у потпуности одговарати
техничким спецификацијама и техничким условима из конкурсне документације.
5.2.Квалитет добра која су предмет овог уговора мора у потпуности да одговара:
- важећим домаћим стандардима за течна горива нафтног порекла.

ЧЛАН 6. РОК ИСПОРУКЕ
6.1. Продавац ће у року од 1 ( једне ) године од дана закључења
уговора,сукцесивно испоручивати гориво, према потребама Купца,
на
малопродајним местима Продавца.
6.2. Стварна купљена количина добра путем уговора о јавној набавци може бити
мања од предвиђене количине, у зависности од потреба Купца, уз ограничење да
укупна плаћања не смеју прећи укупан износ процењене вредности јавне набавке
за цео период важења уговора.

ЧЛАН 7. РАСКИД УГОВОРА
7.1.У случају да једна уговорна страна не извршава или неуредно извршава своје
уговорне обавезе, а на писано упозорење друге уговорне стране ни у накнадном
року од 10 дана не престане са даљим кашњењем у извршењу својих уговорних
обавеза тј. неуредним извршавањем својих уговорних обавеза, друга уговорна
страна има право да једнострано раскине уговор уз поштовање раскидног рока од
10 дана.
ЧЛАН 8. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
8.1.Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници
уговорних страна.Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа
једне од уговорних страна уколико га не потпишу истовремено.
8.2.Важност овог Уговора је 1 (једна) година почев од дана закључења.
8.3.Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној
форми, потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.
8.4.Овај Уговор је сачињен у 4(четири) истоветна примерка од којих по 2 (два )
примерка за сваку уговорну страну.
8.5.За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Закључен дана:28.04.2014.год.

ЗА КУПЦА

________________________

ЗА ПРОДАВЦА

____________________

