ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ“СОМБОР“
25000 Сомбор, Апатински пут 11
тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115
ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198;
ЕППДВ:132716493
Данa: 14.08.2015.
Број:ЈН 095/15-8
На основу члана 63 ст.1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 68/15 )
Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности добара ОБАВЕЗНА ОПРЕМА И
КОЗМЕТИКА ЗА ВОЗИЛА, АНТИФРИЗ, КОЧНЕ И ОСТАЛЕ ТЕЧНОСТИ ЗА МАШИНЕ И
МОТОРНА ВОЗИЛА ЗА 2015.ГОД. ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ), сходно својим овлашћењима,
доноси
ОДЛУКУ О I ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку услуга - добара ОБАВЕЗНА ОПРЕМА
И КОЗМЕТИКА ЗА ВОЗИЛА, АНТИФРИЗ, КОЧНЕ И ОСТАЛЕ ТЕЧНОСТИ ЗА МАШИНЕ И
МОТОРНА ВОЗИЛА ЗА 2015.ГОД. ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' )., покренута Одлуком наручиоца бр.
ЈН 095/15-2 од 03.09.2015. године.
Конкурсна документација из ст.1 ове одлуке мења се на следећи начин:
I У прилогу бр.6-страна бр 12- Образац ''Образац понуде'' се мења и гласи:

1

ЈП ,,Војводинашуме,, Петроварадин
ШГ „Сомбор“ Сомбор

Прилогбр.6

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ:
На основу Одлуке Директора ЈП "Војводинашуме" ШГ „Сомбор“ број ЈН 095/15-2 за јавну набавку
добра: ОБАВЕЗНА ОПРЕМА И КОЗМЕТИКА ЗА ВОЗИЛА, АНТИФРИЗ, КОЧНЕ И
ОСТАЛЕ ТЕЧНОСТИ ЗА МАШИНЕ И МОТОРНА ВОЗИЛА ЗА 2015. ГОДИНУ (за
потребе ШГ ''СОМБОР'')“
Наручилац: Јавно предузеће ''Војводинашуме'', Петроварадин,Шумскогаздинство“Сомбор“ Сомбор,
Апатински пут 11.
1. ПОДАЦИОПОНУЂАЧУ:
1.

Назив понуђача

2.

Седиште понуђача

3.

Одговорна особа (потписник уговора)

4.

Особа за контакт

5.

Телефон

6.

Телефакс

7.

Електронска адреса

8.

Текући рачун /понуђача

9.

Матични број понуђача
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Порески број понуђача

код банке

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

А)
Б)

САМОСТАЛНО
СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: Заокружити начин подношења понуда
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача
Адреса
Матични број
ПИБ
Контакт особа
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач

2)

Назив подизвођача
Адреса
Матичниброј
ПИБ
Контактособа
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач

Напомена: Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4. ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса
Матични број
ПИБ
Контакт особа
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач

2)

Називучесника у заједничкојпонуди:
Адреса
Матичниброј
ПИБ
Контактособа
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач

Напомена:
Образац се попуњава у случају подношења заједничке понуде.
У случају пондошења понуде са више понуђача, образац копирати у довољном броју примерака.
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Редни
број

Назив

јед.
мере

Количина

2

Прва помоћ по стандардима SRPS
Z.B2.001 у оригиналном паковању,
година призводње 2015. год.
Знак за обележавање возила
заустављеног на путу (троугао), EURO
стандард

3

Сигурносни рефлектујући прслук

ком

19

4

Сајла за вучу

ком

18

5

Торбица за обавезну ауто опрему

ком

18

6

Сијалица 12V-H7

ком

10

7

Ауто сунђер

ком

3

8

Течност за прање ветробрана (-20° C)

l

220

9

l

40

15

Дестилована вода
Opel astra H, grafitne
l= 46 cm
Opel astra H, grafitne
метлице
l= 51cm
брисача
Opel astra H, grafitne
l= 56cm
Антифриз G11
RМ 110 средство против каменца за
(Karher машину за прање)
Спреј WD 40, 450 ml

16

Антифриз G12

17
18

1

10
11
12
13
14

19

Цена по
јед.мере
( без ПДВ-а)

Укупна
вредност
( без ПДВ-а)

Укупна
вредност
( са ПДВ-ом)

31
ком
32
ком

2
ком
2
ком
4
ком
l

400
20

l
l

20

l

200

ПВЦ кофа за сапуницу

ком

4

Ротациона светла са магнетом
Освеживач за аутомобил ( мирсна
''јелкица'' - ванила)

ком

26
20

ком
УКУПНО:

Укупна вредност понуде износи _____________ динара без ПДВ-а.
Укупна вредност понуде износи _____________ динара са ПДВ-ом.
Рок плаћања: у року од ___________ (минимално 30, максимално 45 дана) од дана испоруке добара.
Гарантни рок: Производи који су предмет испоруке морају бити у прописаном року употребе. Рокови
морају бити јасно и недвосмислено назначени, односно прописно декларисани на производу или на
други начин истакнути.
Место испоруке добара:
Шумско газдинство „Сомбор“ Апатински пут 11 Сомбор (Прилог бр. 3, табела 1, колоне бр. 4,7 и 8)
Шумска управа ''Аптин'' Кружни насип 13, Апатин. (прилог бр. 3, табела 1, колона бр. 5)
Шумска управа ''Козара'' Каналска бб, Бачки Моноштор (прилог бр.3, табела 1, колона бр. 6)
Рок испоруке: 10 дана од дана закључења уговора.
Напомена: У случају подношења заједничке понуде, исту потписује овлашћени представник групе
понуђача одређен споразумом.
Место и датум:
М. П.
Понуђач
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II У прилогу бр.7-страна бр 16- Образац ''Модел уговора'' се мења и гласи:
Прилог бр. 7
ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ“СОМБОР“
25000 Сомбор, Апатински пут 11
тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115
ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493

Број: __________
Дана: _________
МОДЕЛ УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
ЗА 2015. ГОДИНУ
УГОВОРНЕ СТРАНЕ

I

Закључен у Сомбору, дана _________ . године између:

II

1.

Јавно предузеће "Војводинашуме" Петроварадин, које заступа директор дела Предузећа ШГ
„Сомбор“ Сомбор Апатински пут 11, Срђан Пеурача, дипл.инж.шум., с једне стране као купац
(у даљем тексту: Купац), и

2.

__________________________________________________________________________________
__________________________________ (у даљем тексту: Продавац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА

Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор закључује на основу достављене понуде
број ____ Продавца која је прихваћена од стране наручиоца – Купца, у поступку јавне набавке мале
вредности спроведене по Одлуци директора број ЈН 095/15-2 од 03.09.2015.год. Понуда Продавца
дел. број ______ је саставни део овог Уговора.
Купац купује, а Продавац продаје и испоручује Купцу, следећу робу по следећој цени:

ОБАВЕЗНА ОПРЕМА И КОЗМЕТИКА ЗА ВОЗИЛА, АНТИФРИЗ, КОЧНЕ И ОСТАЛЕ
ТЕЧНОСТИ ЗА МАШИНЕ И МОТОРНА ВОЗИЛА ЗА 2015. ГОДИНУ ( за потребе ШГ
''СОМБОР'' )
Редни
број

Назив

2

Прва помоћ по стандардима SRPS
Z.B2.001 у оригиналном паковању,
година призводње 2015. год.
Знак за обележавање возила
заустављеног на путу (троугао), EURO
стандард
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1

јед.
мере
ком

Количина

Цена по
јед.мере
( без ПДВ-а)

Укупна
вредност
( без ПДВ-а)

Укупна
вредност
( са ПДВ-ом)

31

ком

32

Сигурносни рефлектујући прслук

ком

19

4

Сајла за вучу

ком

18

5

Торбица за обавезну ауто опрему

ком

18

6

Сијалица 12V-H7

ком

10

7

Ауто сунђер

ком

3

8

Течност за прање ветробрана (-20° C)

l

220

9

Дестилована вода

l

40

6

10
11

метлице
брисача

12

Opel astra H, grafitne
l= 46 cm
Opel astra H, grafitne
l= 51cm
Opel astra H, grafitne
l= 56cm

15

Антифриз G11
RМ 110 средство против каменца за
(Karher машину за прање)
Спреј WD 40, 450 ml

16

Антифриз G12

17
18

13
14

19

2
ком
ком

2
4

ком
l

400
20

l
l

20

l

200

ПВЦ кофа за сапуницу

ком

4

Ротациона светла са магнетом
Освеживач за аутомобил ( мирсна
''јелкица'' - ванила)

ком

26

ком

20
УКУПНО:

Укупна вредност _________ без ПДВ-а.
Укупна вредност _________ са ПДВ-ом.
У исказаним ценама садржана је накнада за амбалажу и друга средства за заштиту робе од
оштећења, као и превозни трошкови и други припадајући трошкови.
III РОК ИСПОРУКЕ, РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 2.
Купац је обавезан да изврши плаћање робе у року од __ дана од дана настанка дужничкоповерилачког односа. Дужничко-поверилачки однос настаје даном испоруке робе.
Члан 3.
Продавац је обавезан да за испоручену робу испостави Купцу фактуру у складу са важећим
прописима, у року од 3 дана од испоруке робе, на адресу ШГ ’’ Сомбор’’ Апатински пут 11, Сомбор.
IV НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Шумско газдинство „Сомбор“ Апатински пут 11 Сомбор (Прилог бр. 3, табела 1, колоне бр. 4,7 и 8)
Шумска управа ''Аптин'' Кружни насип 13, Апатин. (прилог бр. 3, табела 1, колона бр. 5)
Шумска управа ''Козара'' Каналска бб, Бачки Моноштор (прилог бр.3, табела 1, колона бр. 6)
Члан 5.
Продавац се обавезује да ће добра испоручити Купцу у року од 10 дана од дана закључења
уговора.
V ПРЕЛАЗ РИЗИКА
Члан 7.
Продавац сноси ризик за случајну пропаст или оштећење добара до приспећа на место
испоруке, а од тог тренутка ризик сноси Купац.
VI КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 8.
Квалитет добра који је предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати:
- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добра
Члан 9.
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Продавац се ослобађа одговорности за настале промене у квалитету које су последица
неправилног одржавања и чувања материјала од стране Купца.
VIII КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ
Члан 10.
Квантитивни пријем робе врши се приликом преузимања робе од стране Купца уз присуство
представника Продавца. Евентуална рекламација од стране Купца на испоручене количине мора бити
сачињена у писаној форми и достављена Продавцу у року од 2 дана.
IX КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ
Члан 11.
Купац је дужан да примљену робу на уобичајени начин прегледа и да о видљивим
недостацима обавести Продавца у писаној форми, у року од 5 дана.
Члан 12.
Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без
претходне најаве, на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа из било
које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.
У сличају кад независна специјализована институција утврди одступање од уговореног
квалитета производа, трошкови анализе падају на терет Продавца.
О одступања од уговореног квалитета, Купац је дужан да обавести продавца у року од 8
дана од дана сазнања, у писаној форми.
У случају рекламације од стране купца, продавац се обавезује да у року од 3 дана, од
захтева купца, поступи по рекламацији купца и отклони недостатке.
Члан 13.
У случају да испоручена добра не одговарају уговореним стандардима квалитета, Купац
има право, након уредног обавештавања Продавца, да:
- захтева од Продавца уредно извршење уговора, односно испоруку уговореног
квалитета, и накнаду штете због задоцњења;
- тражи снижење цене у сразмери у којој је због недостатка смањена вредност добра на
тржишту у часу закључења уговора;
- да одустане од уговора, стави робу Продавцу на располагање и тражи накнаду штете
због неиспуњења;
- да стави робу Продавцу на располагање и захтева уредно испуњење уговора, односно
другу испоруку добара која одговара уговореним стандардима, и накнаду штете због
неуредног испуњења.
X ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ
Члан 14.
Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла избећи,
нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће се као случајеви који ослобађају од
одговорности, ако наступе након закључења уговора и спречавају његово потпуно или делимично
извршење (виша сила).
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу
уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су
обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,
саобраћајне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом предвиђени као виша
сила.
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Члан 15.
Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење уговорних обавеза за
време које по свом трајању одговара вишој сили.
Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право да раскине
уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни.
XI РАСКИД УГОВОРА
Члан 16.
У случају да Продавац не изврши уговорене обавезе у року сматраће се да је раскинуо Уговор
у делу неизвршених обавеза и Купац има право на наплату уговорне казне.
XII ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 17.
Приликом закључења уговора, Продавац обезбеђује испуњење свих својих уговорних обавеза
средством финансијског обезбеђења – бланко соло меницу, оверену печатом и потписом Продавца, са
меничним писмом, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ 10% од вредности уговора из члана
1. а у циу доброг извршења посла као гаранцију да ће своје обавезе у целости извршити на уговорени
начин и у уговореном року.
Меница се налази код Купца онолико колико траје рок за испуњење обавеза Продавца уговора.
Меница се не може вратити Продавцу пре истека рока за испуњења обавеза, осим уколико је Продавац
у целости испунио своје обавезе.
XII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА
Члан 18.
Измене и допуне овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, који је дат у
писаном облику.
XIII ПРИМЕНА ЗОО
Члан 19.
На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
XIV СПОРОВИ
Члан 20.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно,
а у случају да то није могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Сомбору.
XV СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА
Члан 21.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
XVI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни
припада по 2 (два) примерка.
Купац
Продавац
Директор ШГ „Сомбор“
Срђан Пеурача, дипл.инж.шум
____________________
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III У осталом делу текста конкурсна документација се не мења.
IV Понуђачи су дужни да уз Понуду обавезно доставе измењене Обрасце (Прилог 6 и 7)
додате овим изменама конкурсне документације
V Обзиром да је наручиоц изшио измену Конкурсне документације у року мањем од осам дана
од дана истека рока за подношење поднуда, продужава се рок за подношење понуда у поступку јавне
набавке мале вредености добара- Обавезна опрема и козметика за возила, антифриз, кочне и остале
течности за машине и моторна возила за 2015.год. ( за потребе шг ''сомбор'' ), године до 22.09.2015.
године до 10,00 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити 22.09.2015.. године у 10,30 часова у дирекцији ШГ „Сомбор“
Сомбор, Апатински пут 11.

.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Бранко Панџић, дипл.инж.шум.

________________________
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