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Наш број: 7477/1-2022
Датум: 20.07.2022.
ПPEДMET И БPOJ НАБАВКЕ: HHП 46-22 CEPBИC И ОДРЖАВАЕbЕ ПОЈbОПРИВРЕДНОГ
TPAKTOPA CA ПРИКfbУЧНИМ УРЕЋАЈИМА И ПPИKOЛИЦOM
П O H Y Д A - бр.

. године

од

Назив понуђача:
Адреса:
Име и презиме особе за контакт:
Електронска пошта:
Телефон / Телефакс:
ПИБ:
Матични број:
Текуfiи рачун:
Пословна банка
Врста правноглица:

(заокружити)

микро

мало

средње

велико

физичко лице

предузетник

Предмет набавке: Сервис и одржавање пољопривредног трактора са прикључим
уређајима и приколицом

-:,
...

:.

-

_.. -.

,
•
•
.•

.

. ..

1.

Радни час (у цену радног часа урачунати
долазак на локацију наручиоца и све
остале зависне трошкове)

час

4

2.

Моторно уље за трактор 20/n

ком.

1

3.

Филтер уља за трактор

ком.

2

4.

Филтер горива за трактор

ком.

2

5.

Уље за хидраулику за трактор САЕЗО 12/л

ком.

1

6.

Акумулатор за трактор

ком.

2

7.

Кочионе пакне за трактор

ком.

2

8.

Покретни носач - заварен склоп за Мулчер

ком.

1

9

Ваљак-l.8м-заварен склоп са лежајевима
за Мулчер

ком.

1

10.

Клинасти ремен XBП 1180 за Мулчер

ком.

3
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Технички опис (техничка спецификација услуга):
Потребно је извршити услугу одржавања и сервисирања пољоприередног трактора са
прикључним уреfјајима:
1. Трактор БЕЛАРУС 82.1
2. Мулчер ФПМ-618.104
3. Тракторска приколица MAJEBИЦA Б. ПAЛAHKA TИП 454638
Понинач ie дужан да за наведена добра:
Трактор Беларус 82.1, Мулчер ФПМ-618.104 и тракторску приколицу Мајевица Б.Паланка тип
454638
yrpaFjyje оригиналне резервне делове и
- да уз понуду достави Наручиоцу важеfiи ценовник резервних делова и материјала и да
се придржава истог у току важенја уговора
Ако се у току важења Оквирног споразума укаже потреба за материјалом и резервним
деловима (уље, филтери, кочнице, акумулатор....) тада је потребно, пре уградње,
обезбедити сагласност Наручиоца за потребан предметни део и приложити га уз рачун.
Сагласност од стране Наручиоца се даје на понуду, коју fie доставити Извршилац, за
потребан материјал или резервни део.
Напомена: Јединичне цене које понуЕјач да у понуди у оквиру обрасца структуре цене за услуге,
материјал и резервне делове су фиксне, a количине су оријентационе и служе само у сврху
оцењивања понуда. Стварне количине услуга реализоване ce no потреби, према датим
јединичним ценама из обрасца структуре цене изабраног понуТјача, a до утрошка планом
предвиђених средстава Наручиоца за ту намену.
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КритеријVми за квалитативни избор привредног субјекта

I Основи за искљичење:
ИЗJABA о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, по 1,

11.2 Техничка средства и мере за обезбегlење квалитета

Техничка средства и мере за обезбеђење квалитета:

1. ПонуЕјач уз понуду мора доставити важени ценовник резервних делова и материјала за
наведена добра у захтеву за понуду.
оказ: Уз понуду доставити важеfiи ценовник резервних делова и материјала за наведена
добра у захтеву за понуду
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(OБPAЗAЦ 1)

ОБРАЗАЦ ИЗJABE ДA Y CЛYЧAJY ПPOMEHE ЦEHE ПОНУЋАЧ OCTAJE ПPИ
HAЗHAЧEHИM ЦEHAMA У ЦЕНОВНИКУ И ДA ЋЕ УГРАЋИВАТИ ОРИГИНАЛНЕ
PEЗEPBHE ДEЛOBE

ИЗЈАВГ6УЈЕМ под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношну Наручиоцу:
Транснафта АД, Панчево,
ул. Змај Јове Јовановиfiа бр. 1, Република Србија

да у случају промене цене резервних делова и материјла остајемо при назначеним ценама
наведеним у ценовнику и да Тгемо уграЕјивати оригиналне резервне делове. Ова изјава се

користи за доказивање испуњености услова за учествовање у набавци HHП 46-22, услуге:
CEPBИC И ОДРЖАВАЕbЕ ПОlbОПРИВРЕДНОГ TPAKTOPA CA ПРИКЕbУЧНИм УРЕЋАЈИМА
И ПРИКОЛИЦОм
НАПОМЕНА: Понуfјач мора да уз ову изјаву достави важени ценовник оригиналних
рвзервних делова и материјала који нису наведени у обрасцу структуре цене.
Као доказ Одговорно лице ПонуТјача потписује овај образац којим потврТјује да остаје при
назначеним јединичним ценама наведеним у ценовницима.

У

дана

2022' год.
Давалац изјаве - овлашfiено лице

Име и презиме - читко написано

Својеручни потпис даваоца изјаве
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Пониди дагемо non следеним исловима:

Р.
б р.

HAЗИB
Радни час

Ј.М.

Кол.

час

4

(у цену

Јед. Цена
без ПДB-а

Укупна цена
без ПДB-а

ПДB
(_%)

Укупна цена
ca ПДB-oм

радногчаса урачунати

долазак на локацију

1

наручиоца и све
остале зависне

т ошкове
2

Моторно уље за
трактор 20/n

ком.

1

3.

Филтер уља за трактор

ком.

2

ком.

2

Филтер горива за

4

трактор

5'

Уље за хидраулику за
трактор САЕЗО 12/n

ком.

1

6.

Акумулатор за трактор

ком.

2

7

Кочионе пакне за
трактор

ком.

2

ком.

1

Покретни носач —
заварен склоп за

8.

М лче

9.

Ваљак-l.8м-заварен
склоп са лежајевима
за М лче

ком.

1

10.

Клинасти ремен XBП
1180 за Мулчер

ком.

3

УКУПНО без ПДB-а:

PCД
PCД

УКУПНО са ПДВ-ом:

PCД

`Напомена: Јединичне цене које понуђач да у понуди у оквиру обрасца структуре цене за услуге,
мamepujaл u резервме делове су фиксне, a количине су оријентационе и служе само у сврху
оцењиеања понуда. Стварне количине услуга реализоване се no потреби, према датим
јединичним ценама из обрасца струкгпуре цене изабраног понуfјача, a до утрошка планом
предвинених средстава Наручиоца за my намену.
Наручилац fie набавку извршити (заокружити):
1.Самостално 2. Група понуђача

3. Ca подизвођачем: проценат извршења

%

Начин и услови плаfiања: Сукцесивно, no свакој извршеној појединачној услузи, a y року oд
календарских дана oд дана издавања/пријема исправне електронске фактуре уз
обострано потписан 3аписник 0 квaнтитaтивнoм и квалитативном пријему услуга и добара.
(Услов: минимум 15 дана oд дана издавања/пријема исправне Е фактуре, a максимално у
складу са важеТгим 3аконом 0 роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама)
3ахтев за понуду за HHП 46-22
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НапОмена : Авансн0 nnafiaњe не прихватам0!

Да ли планање иде непОсредн0 пОдизв0г7ачу: Да He

(за0кружити)

ИзнОс кОји се исплаfiује пОдизвОТјачу:
Р0к 0дзива:

календврских дана Од писанОг пОзива Наручи0ца.

(Усл0в: максималн0 3 календар0ка дана Од писанОг пОзива Наручи0ца)
Гарантни р0к на уграflене дел0ве:

месеци Од датума извршене услуге.

(УслОв: минималн0 6 месеци Од датума извршене услуге)
Мест0 извршења/исп0руке: СКПГ Лединци, Дунав0ка бр. 14

ПОтпис ОвлашАенОг лица п0нуђача

ПрилОзи:
Прил0г 1- Изјава 0 испуњенОсти критеријума за квалитативни избОр привреднОг субјекта
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Модел оквирног споразума представља основ за одређивање клаузула оквирног
споразума који Tie бити закључен са најповољнијим понуђачем. Исти Tie бити
модификован у складу са прихваTiеном Понудом и y TOM смислу Tie бити накнадно
дорађене одређене клаузуле којима Tie ce регулисати тражени услови из јавног позива
и Конкурсне документације.
Овај модел оквирног споразума је саставни део конкурсне документације, понуЕјач
дужан да својим потписом потврди да је упознат са садржином и да прихвата предметни
модел оквирног споразума.
ПонуЕјач коме буде додељен оквирни споразум биTiе у обавези да пре реализације
посла потпише наруцбеницу за сваки појединачни nocao.

MOДEЛ ОКВИРНОГСПОРАЗУМА
Овај Оквирни споразум закључили су:
Акционарско друштво за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте
продуктоводима Транснафта, са седиштем у Панчеву, ул. Змај Јове ЈовановиЕга 1, ПИБ:
104061151, Матични број: 20084731, JБKJC 85934, кога заступа вршилац дужности
директора проф. др Богдан КузмановиTi (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ),
и
у
седиштем
са
ПИБ:
бр.
улица
(уписати:
, Матични број:
микро-мало-средње-велико... ) привредно друштво као добављач, Телефон:
директор (у даљем тексту:
кога заступа
ИЗВРШИЛАЦ).
Стране у Оквирном споразуму сагласно констаryју:
-да је Наручилац спровео поступак набавке услуге на коју се Закон не примењује,
прописан одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр.91/2019), у
даљем тексту: Закон, СЕРВИС ОДРЖАВАЕbА ПОГ60ПРИВРЕДНОГ TPAKTOPA CA
ПРИКf6УЧНИМ УРЕЋАЈИМА И ПРИКОЛИЦОМ, HHП 46-22, са циљем закључивања
Оквирног споразума са једним понуТјачем на период од 12 месеци;
- Извршилац, у својству ПонуТјача, доставио своју Понуду бр.
oд
2022.
године, која је заведена код Наручиоца дана
под бр.
2022.године,
и која чини саставни део oвoг Оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда);
- да Наручилац на основу Извештаја 0 поступку набавке број

oд
.2022.
године, и сагласности директора функције за комерцијалне послове закључује овај
Оквирни споразум између Наручиоца и Извршиоца, све у складу са условима и

критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији Наручиоца за поступак
набавке услуге CEPBИC ОДРЖАВАЕ6А ПОГ60ПРИВРЕДНОГ TPAKTOPA CA
ПРИК1bУЧНИМ YPEЋAJИMA И ПРИКОЛИЦОМ, HHП 46-22.
-да је место трошка код Наручиоца: ДC-ЛЕ- 0; делатност: складиштење;
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-да овај Оквирни спОразум не представља Обавезу Наручиоца на закључивање
пОјединачних наруцбеница;
-да Обавеза настаје закључивањем пОјединачних наруцбеница основу овог Оквирног
споразума.
Стране у Овом Оквирном спОразуму спОразумеле су се 0 следеЕгем:
ПPEДMET ОКВИРНОГ CПOPAЗYMA
Члан 1.
Предмет овог Оквирног споразума је утврЕјивање услОва за закључивање
пОјединачних угОвора - наpY4беница о јавнОј набавци услуге CEPBИCA ОДРЖАВАЕ6А
ПОГ6ОПРИВРЕДНОГ TPAKTOPA CA ПРИКГ6УЧНИМ УРЕЂАЈИМА И ПРИКОЛИЦОМ,
HHП 46-22, измеfју Наручиоца и Извршиоца, у пери0ду од 12 месеци, у складу са
условима из кОнкурсне дОкументације за HHП 46-22, ПонудОм Извршиоца, одредбама
овог Оквирног споразума и стварним пОтребама Наручиоца.
Детаљна спецификација услуге (радни час, материјал и резервни делови), које
су предмет овог Оквирног споразума прецизније је дефинисана у Техничкој
.2022.
од
спецификацији и Понуди Извршиоца бр.
гОдине, кОји се налазе у прилоry овог Оквирног споразума и представљају његОв
саставни део. Обим набавки - опис услуга и кОличине наведене у техничкОј
спецификацији су оквирне за све време важења Оквирног споразума и мОгу се
разликОвати од количина кОје ће Наручилац уговорити тОком реализације овог Оквирног
споразума, a све у зависнОсти од потреба Наручиоца као и расположивих финансијских
средстава, a коначни Обрачун ће се вршити према стварно извршеним услугама према
датим јединичним ценама из Обрасца структуре цене, кОји је саставни део овог Оквирног
споразума a до износа распОлОживих средстава Наручиоца за ту намену.
Ак0 се у току вршења предметне услуге укаже пОтреба за резервним деловима
и потрошним материјалом тада је пОтребно, пре уградње, обезбедити сагласност
Наручиоца за пОтребан предметни део и приложити га уз рачун.
Наручилац има права да од Извршиоца тражи фОтокОпију улазне фактуре за
предметни резервни део или материјал, у циљу кОнтрОле набавних цена и упОреТјивања
са тржишним ценама. Ка0 резервни делови смеју се кОристити сам0 нови и Оригинални
делови произвОђача са важећим атестОм 0 квалитету, у складу са важеТгим закОнима и
другим прОписима Републике Србије.
HAЧИH ИЗВРШЕн6А
Члан 2. /непотребно прецртати/
Извршилац Fie ову јавну набавку извршити самостално.
Члан 2а. /непотребно прецртати/
Извршилац, за извршење дела јавне набавке, у складу са Понудом, кОји је прилОг
Овом УговОру, ангажује пОдизвОђачаГе:

Извршилац у потпуности одг0вара за извршење уговОрене набавке Наручиоцу.
Члан 26. /непотребно прецртати/
Извршилац Fie Ову јавну набавку извршити, у складу са ПОнудом и Актом СпОразумОм 0 заједничкој понуди, који је прилОг Овом Уговору, као група понуТјача у
саставу:
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Чланови групе понуЕјача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
ВАЖЕЕ6Е ОКВИРНОГ CПOPAЗYMA
Члан 3.
Овај Оквирни споразум закључује се на период од 12 (дванаест) месеци, односно
динара без ПДB-а на
до утрошка оредстава у укупном износу од
зависности
од
тога
који
уолов
раније
насryпи,
a
ступа на снагу даном
годишњем нивоу, у
закључења Оквирног споразума. Ако га овлашfiени засryпници нису потписали на исти
дан, Оквирни опоразум се оматра закљученим на дан другог потписа no временском
редоследу.
Током периода важења овог Оквирног споразума, предвиfја се закључивање
више наруцбеница на начин како je тo предвиђено oвим споразумом, у зависности од
стварних потреба Наручиоца за предметним услугама. Уколико Наручилац не утроши
сва оредства, из става 1 овог члана, за време важења овог Оквирног споразума,
уговорне стране су сагласне да Наручилац због тога неТге трпети никакве штетне
последице.
Место извршења предмета овог Оквирног споразума је Складиште погонског
горива Наручиоца у Лединцима, ул. Дунавска бр. 14.
ЦEHE
Члан 4.
Цене из овог Оквирног споразума јесу цене за услуге, материјале и резервне
делове, који су предмет наведеног споразума, и нa основу којих се закључују
наруцбенице.
Јединичне цене услуга материјала и резервних делова, које су предмет овог
Оквирног споразума, исказане су у техничком делу конкурсне документације Наручиоца,
Понуди Извршиоца, обрасцу структуре цене и важеfiем ценовнику услуга,оригиналних
резервних делова и материјала, достављеног уз понуду, без урачунатог ПДB-а.
Наведена документација је саставни део овог Оквирног споразума.
ПДB се обрачунава и плаflа у складу са ваЕгежим прописима у Републици Србији.
У цене су урачунати и сви зависни трошкови које Извршилац има у реализацији
предметне јавне набавке.
У току важења Оквирног споразума једничне цене су фиксне и не могу се мењати
ни no којем основу за све време трајања споразума.
HAЧИH и УСЛОВИ ЗАКГ6УЧИВАI-6А ПОЈЕДИНАЧНИХ НАРУЏБЕНИЦА
Члан 5.
Када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац he упутити
Извршиоцу noзив за давање појединачне понуде са оквирним onиcoм врсте радова,
количина, материјала и сл.
Извршилац је дужан да no пријему позива из става 1. oвoг члана, одазове на
позив Наручиоца у роковима из чл. 7 овог Оквирног споразума и доотави Наручиоцу
појединачну понуду уз евентуални излазак на лице места ради утврfјивања стања и
потребе за врстом радова, деловима, материјалом и сл.
Извршилац и Наручилац ћe закључити наpY4беницу у најкраЕгем могуТгем року,
oд дана прихватања појединачне понуде из става 1. oвoг члана oд отране Наручиоца, у
складу са одредбама Оквирног споразума и јединичним ценама из Понуде Извршиоца,
a кoja je npunor овом Оквирном споразуму.
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При закључивању наруцбенице не могу се мењати битни услови из овог Оквирног
споразума.
Уколико Извршилац не закључи наруџбеницу, Наручилац fie уновчити средств0
обезбеђења за добро извршење посла.
HAЧИH И POK ПЛАЋАЕ6А
Члан 6.
ПлаТгање је сукцесивно, те након сваке извршене појединачне предметне услуге
Наручиоцу у складу са одредбама овог Оквирног споразума a на основу појединачне
наруџбенице, Извршилац доставља Наручиоцу електронску фактуру. Уз електронску
фактуру Извршилац доставља и Записник о о квалитативном и квантитативном пријему
услуга и добара, потписан од стране овлашЕгених представника Наручиоца и
Извршиоца.
Уз електронску фактуру, Извршилац је дужан да достави, поред Записника и
посебну понуду Извршиоца за уградњу резервног дела или материјала, који су
неопходни за извршење предметних услуга, уколико је исти уграfјен, и сагласност
Наручиоца на такву понуду, као и друry захтевану дОкументацију.
Наручилац има обавезу да изврши плаЕгање издате електронске факryре, у
(и словима:
)
складу са важеТгим Законом, у року од
календарских дана, од дана издавања/пријема исправне електронске фактуре.
који
ПлаЕгање се врши уплатом на рачун Извршиоца број
Банке, или други рачун Извршиоца,
се води код
који Извршилац наведе у писаном захтеву.

Алтернатиеа у случају п0днОшења пОнуде са п0дизвОЕјачем
(непОтребн0 прецртати)
Плаfiање дела уговорене цене се врши уплатом на рачун Извршиоца број
који се води код
Банке, или
други рачун Извршиоца, који Извршилац наведе у свом писаном захтеву у року од
(словима:
) календарских дана, од дана од дана
издавања/пријема исправне електронске факryре.
Плаfгање дела уговорене цене за део уговорене услуге из члана 2.а) овог
Оквирног споразума који Tie извршити подизвођач се врши уплатом на рачун
подизвоТјача
број
који
се
води
код
Банке, у року од
_ (словима:
) календарских дана од дана од дана издавања/пријема исправне
електронске факryре.
(нап0мена: к0начан текст у Оквирн0м спОразуму зависи од статуса члан0ва
групе пОнуЕјача, ка0 и од начина на који је уреЕјен0 плаЕгање спОразум0м 0
заједничкОм извршењу пОсла)
POK И36PWEFbA УСЛУГЕ
Члан 7.
У зависности од стварних потреба зa предметним услугама, Наручилац Fie
упутити позив, који се доставља путем поште или електронске поште, a y хитним
случајевима и преко телефона на начин описан у члану 12. овог Оквирног споразума;
Извршилац је дужан да се одазове у року од
(словима
) дaнa
рачунајуЕги од момента пријема писменог позива упућеног од стране Наручиоца, и да
достави појединачну понуду у складу са условима из техничке спецификације и датим
јединичним ценама из Понуде.
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Рок извршења предметне услуге бине дефинисан сваком појединачн0м
наруџбеницом ук0лик0 није одреЕјен у п0зиву.
Извршилац је дужан да вршење предметне услуге започне у најкранем могуТгем
року, са захтеваном радном снагом и средствима након закључења наруџбенице.

OБABEЗE ИЗBPШИOЦA И ПPИJEM ПPEДMETHE YCЛYГE
Члан 8.
Извршилац се обавезује да угов0рену услугу изврши у свему према техничкој
документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета
који важе за уговорену врсту услуге.
Извршилац преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге на
основу наруцбенице коју у складу са овим Оквирним споразум0м, закључе Наручилац
и Извршилац.
Наручилац одреТјује да је лице из члана 12 став 2 под Б), овлашнено лице
Наручиоца, које Fie пратити реализацију/извршење Оквирног споразума и п0јединачних
наруџбеница, вршити к0нтролу извршених услуга, испоручених добара, потписивање
записника 0 реализацији (квантитативни и квалитативни пријем услуга и добара) оверу
отпремница и друге неопх0дне д0кументације, a y случају било какве пр0мене контакт
лица, Наручилац пе 0 томе писмено известити Извршиоца најкасније до отпочињања
извршења предметне услуге.
ОвлашЕгени представник Наручиоца и Извршиоца извршиЕге примопредају
извршених услуга, и 0 томе сачинити Записник 0 квалитативном и квантитативном

пријему услуга и добара. Саставни део овог Записника је документација из члана 6. став
3 овог Оквирног споразума.
Приликом примопредаје извршених услуга, овлашЕгени представник Наручиоца
дужан је да изврши преглед на прописани начин и да своје евентуалне примедбе 0
видљивим недостацима одмах саопшти Изврши0цу, a чему Tie се сачинити посебна
забелешка, потписана од овлашЕгених представника обе уг0ворне стране.
Извршилац се обавезује да у свему посryпи no евентуалним примедбама
Наручиоца и недостатке отклони одмах, без одлагања, a најкасније у року од 3 (три)
дана, од дана пријема налога за отклањање недостатака oд стране Наручиоца.
Уколико Извршилац не отклони недостатке у року, Наручилац задржава право да
наплати oд Извршиоца средств0 обезбеТјења за добро извршење nocna, y цепости.
Ако се након извршене примопредаје покаже неки нед0статак који се није могао
открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да a TOM недостатку обавести
Извршиоца без одлагања.
У спучају да је Извршилац зна0 или м0гао знати за недостатке у извршеној
услузи, Наручилац има право да се на те недостатке позове, да изврши преглед без
одлагања и да благовремено обавести Извршиоца a уоченом недостатку и одреди
примерен P0K за отклањање недостатака. Извршилац је у обавези да отклони у0чене
недостатак у 0дреЕјеном накнадном року за отклањање недостатака, a y супротном
Наручилац fie уновчити средство обезбеђења за д06ро извршење nocna.
ГAPAHTHИ POK
Члан 9.
Извршилац гарантује за квалитет извршене услуге и квалитет уграђеног
резервног дела и материјала, који су били неопходни за извршење предметне услуге, у
складу са техничком спецификацијом из конкурсне документације Наручиоца и важеТгим
пр0писима Републике Србије.
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Извршилац гарантује за квалитет уграТјеног резервног дела, са гарантним роком
) месеци, рачунајуни од дана
(словима:
од
уградње и потписаног 3аписника 0 квалитативном и квантитативном пријему услуга и
добара.
У случају да је гарантни рок произвоТјача, уграТјених резервних делова, дужи од
гарантног рока који је навео Извршилац, за исте се примењује гарантни P0K
произвоТјача.
Извршилац је дужан да у гарантном року, на писани захтев Наручиоца, 0 свом
трошку отклони све недостатке узроковане монтажом и уградњом резервних делова и
материјала и неадекватним извршењем услуге, као и све скривене мане које нису могле
да уоче приликом примопредаје (укључујуТги трошкове материјала и све трошкове радне
снаге потребне за интервенцију отклањања недостатака).
Гарантни P0K из става 2 и 3 овог члана, продужава се за период отклањања
недостатака из става 5 овог члана.
РАСКИД ОКВИРНОГ CПOPAЗYMA
Члан 10.
Наручилац има право да у било којем тренутку раскине овај Оквирни споразум.
Раскид споразума наступа no протеку 30 (тридесет) календарских дана, oд дана
достављања Извршиоцу писменог обавештења 0 раскиду.
У случају битних повреда одредаба овог Оквирног споразума, као и повреда које
се понављају, исти може раскинути свака уговорна страна. Раскид Оквирног споразума
захтева се писменим путем, уз раскидни P0K од 30 (тридесет) календарских дана.
Раскид Оквирног споразума из разлога описаних у ставу 2 овог члана може да
изврши само страна у споразуму која је своје обавезе из овог споразума у потпуности и
благовремено извршила.
Раскид овог Оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене
на основу овог споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и
овог Оквирног споразума.
ПOCEБHE И ЗABPWHE OДPEДБE
Члан 11.
3а све што није реryлисано овим Оквирним споразумом примењиване се
одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу
ову материју.
Овај Оквирни споразум ступа на снагу даном закључења, и траје 1 (једну) годину,
од дана сryпања на снаry овог Оквирног споразума односно до утрошка средстава
Наручиоца у укупном износу од (
) динара (попуњава Наручилац),
без ПДB на годишњем нивоу, опредељених за ове намене, у зависности од тога који
услов раније наступи.
Ако Оквирни споразум овлашfгени заступници нису потписали на исти дан,
Оквирни споразум се сматра закљученим на дан другог потписа no временском
редоследу.
Евентуалне измене и допуне овог Оквирног споразума могу бити иэвршене у
писменој форми у складу са законом којим се уреТјују јавне набавке, другим важеним
прописима и овим Оквирним споразумом.
Члан 12.
Све спорове који проистекну током реализације овог Оквирног споразума, стране
у овом Оквирном споразуму Tie решавати споразумно. У случају да споразум није могуТг,
cnop fie решавати надлежни суд у Новом Саду.
Стране у споразуму су дужне да једна другу обавештавају 0 свакој промени која
може бити важна за реализацију споразума. Сва обавештења једне стране у споразуму
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дата другој страни у споразуму, a кoja cy y вези са овим Споразумом, укључујуТги и позив
за интервенцију, од дана закључења овог споразума 6иFie достављана у писаној форми
— писмом или путем електронске поште, на доле наведене адресе:
a) Адреса Наручиоца:
Транснафта AД Панчево
ул. 3мај Јове ЈовановиЕга бр. 1
е-маил: office@transnafta.rs
Контакт особа: Синиша МилачиЕг sinisa.milacicГШtransnafta.rs
6) Адреса Извpwиoцa:
из

ул.

бр.

е-маил:

телефон:
контакт особа:
Члан 13.
Овај Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих свака страна
задржава no 2 (два) примерка.
Саставни део овог споразума су следеfіи прилози:
Прилог 1— Техничка спецификација за услугу која је предмет oвoг Оквирног
споразума;

Прилог 2— Образац структуре цене из Понуде Извршиоца.

HAPYЧИЛAЦ
TPAHCHAФTA AД Панчево

ИЗВРШИЛАЦ

Проф. др Богдан КузмановиТг
в.д. директора
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MOДEЛ НАРУЏБЕНИЦЕ
3аводни број:
Даryм:
НАРУЏБЕНИЦА
Наручилац : TPAHCHAФTA AД Панчево, 26101 Панчево, Змај Јове Јовановиfiа 1
бр.1, ПИБ: 104061151, матични број 20084731, JБKJC 85934,

Извршилац:
Адреса:
ПИБ:
Матични број:
Контакт особа:
Ten / Факс:
Електронска пошта:
Пословна банка:
Текуflи рачун:
Врста правног лица:
Предмет и број набавке:
Веза: оквирни споразум
број понуде:

Потребно

је

да

за

потребе

наручиоца

извршите

ycnyre

уз
поштовање
стандарда и прописа који важе за ову врсту посла, уз обавезну примену
прописаних мера БИЗР.
Контакт особа Наручиоца:
Место извршења
Делатност и место трошка код Наручиоца:
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Транснафта
Р.
бр.

HAЗИB

I

ЗAXTEB ЗА ПОНУДУ
Верзија:04_22

J.M.

Kon.

Јед. Цена
без ПДB-а

Укупна цена
без ПДB-а

ПДВ

~

Укупна цена
са ПДB-ом

1.
2.

3.
4.
5.

__

____

YKYПHO без ПДB-а:
ПДВ
УКУПНО са ПДВ-ом:

Уговорена вредност без ПДB-а:
ПДB ( %):

; ПДB се обрачунава u nnaha y складу са прописима PC.

Укупна цена са ПДB-ом:
Планање: у складу са понудом/оквирним споразимом:

дана од дана

издавања/пријема исправне Е фактуре.
Рок извршења:
Гарантни рок:у складу са понудом/оквирним споразумом:
Након реализованог посла у циљу исплате доставити Наручиоцу рачун сачињен са позивом на
ову наруцбеницу и Записник 0 извршеном послу.
Рачун се доставља у складу са важеним прописима у Републици Србији.
За решавање свих спорова no oвoj Наруџбеници уговара се месна надлежност суда у Новом
Саду.

Ова Наруџбеница сачињена је у 2 (два) истоветна примерка oд којих cy no 1 (један) примерак за
сваку страну.
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ИЗBPШИЛAЦ

ТРАНСНАФТА АД Панчево
Директор Функције за комерцијалне
послове/ руководилац Свктора набавке/
шеф Службе за јавне набавке
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ИЗЈАВА O ИСПУн6ЕНОСТИ KPИTEPИJYMA ЗА KBAЛИTATИBHИ ИЗБОР
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
Подаци о поступку набавке
ТРАНСНАФТА АД ПAHЧEBO

Наручилац
Пpeдмeт набавке

CEPBИC ОДРЖАВАЕ6А ПОЉОПРИВРЕДНОГ TPAKTOPA CA
ПРИКЉУЧНИМ УРЕЋАЈИМА И ПPИKOЛИЦOM

Ознака и број HHП

HHП 46-22

Објављено на
интернет страници
На чиоца

20.07.2022. године
Подаци о привредном субјекту

Назив
Порески

идентификациони
б о/ матични број
Ад еса
Поштански 6 о'
~
Г ад
жава
Теле он
Елект онска пошта
Инте нет ст аница
Да ли је привредни
субјекат микро, мало
или средње правно
лице или п ед зетник
Подаци о
за сту п н и ц и ма
привредног субјекта
(директор или други
заст пник
Облик учествовања
(заокружити)
Учествује ли
привредни субјект

у

поступку набавке
заједно са другим
ПрИвреДНИм

/
/ПИБ/

(Уписати)

(име и презиме директора или другог заступника)
1.Самостално 2. Група понуђача
З.Са подизвођачем: проценат извршења

%

ДРУги прив.субјект:
/назив, седиште, адреса, матични број/ПИБ, зак.заступник/

Други прив.субјект:
/назив, седиште, адреса, матични број/ПИБ, зак.заступник/

с б ектима
ПодизвоТјач захтева
непосредно плаfгање

/МБ/

писати ДA или HE

Изiaвљvieм, под пvFoм МатерИlдЛНОМ и кpивичнoм одговодНОшi1V. na:
1) He постоје основи за искључење Привредног субјекта из поступка набавке из члана 111.
ЗЈН:
ДA или HE (заокружити)
( Напомена: ако понуЕјач заокружи ДА, потребно је и дати опис основа за искључење)
Разлози за искључење:
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2) Привредни субјект — даље Понуflач, иопуњава критеријуме за избор привредног
субјекта, и тo:
2.1 Иопуњеност уолова за обављање професионалне делатности:
- Наручилац може да захтева да привредни субјект докаже да је уписвн у регистар
привредних субјеката, оудски регистар, професионални регистар или други одговарајуfiи
регистар, ако ое такав регистар вoди у земљи у којој привредни субјект има седиште, у
складу оа чланом 115 ЗЈН.
- да поседује потребно одреТјено овлашЕгење, односно дозволу надлежног органа за
обављање делатнооти која је предмет набавке или је члан одреЕјене организације, да би
могао да обавља предметну делатност, којв је предмет набавке или је члан одреfјене
организације да би могао да обавља предметну делатност, у складу оа чланом 115. ЗЈН:
1.
2.
3.
4.

Опис захтева (попуњава Наручилац):
/
Доказ (попуњава Наручилац):
/
Одговор (попуњава ПонуЕјач): ДA / HE (заокружити),
Детаљи - број и датум издавања овлашпења, дозволе или чланства и др. (попуњава
ПонуЕјач):

(Напомена: Уколико понуГlач поседује овлашfiење, дозволу или чланство из члана 115.
отав 2. ЗЈН, и ако је та дозвола потребна за извршење предмета набавке).
2.2 Технички и стручни капацитет - списак испоручених добара/извршених
уолуга/изведених радова и др. у складу оа чланом 117. ЗЈН:
- Опис захтева (попуњава Наручилац): ПонуТјвч уз понуду мора доставити важеfги
ценовник рвзервних делова и материјала за наведена добра у захтеву за понуду.
- Доказ (попуњава Наручилац): Уз понуду доотавити важеfги ценовник резервних
делова и материјала за наведена добра у захтеву за понуду.
- Одговор (попуњава ПонуЕјач): ДA / HE (заокружити),
Детаљи - референце/друго тражено:

2.3 Финаноијско - економски капацитет, у складу са чланом 116. ЗЈН:
Опис захтева (попуњава Наручилац):
/
Доказ (попуњава Наручилац):
/
- Одговор (попуњава ПонуТјач): ДA / HE (заокружити),
Детаљи - извештај, извoд или друго :
/
/

Назив понуг7ача

Овлашнено лице понуfјача
Својеручни потпио овлашненог лица
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