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3.16. Критеријум за доделу уговора 
 
Партија бр. 1 
 
Критеријум за оцену понуда за  прву партију ради доделе уговора је економски 
најповољнија понуда и заснива се на следећим критеријумима: 

 
Критеријум Пондери 

Понуђена цена 40 пондера 

Број места испоруке на територији Републике Србије 30 пондера 

Број места испоруке на територији Града Сомбора  30 пондера 

Укупно 100 пондера 

 
3.16.1 Понуђач који има најнижу понуђену цену добија максималан број пондера по овом 
критеријуму: 

Најнижа понуђена цена x 40 
Понуђена цена 

 
3.16.2 Број места испоруке на територија Републике Србије: 
 

Бензинске станице Пондери 

ако понуђач има 151 или више бензинских станица 30 пондера 

ако понуђач има 101-150 бензинских станица 20 пондера 

ако понуђач има 50-100 бензинских станица 10 пондера 

 
3.16.3 Број места испоруке на територији Града Сомбора: 
 

Места испоруке Пондери 

ако понуђач има 3 (три) или више бензинских станица на 
територији Града Сомбора 

30 пондера 

ако понуђач има највише 2 (две) бензинске станице на 
територији Града Сомора 

20 пондера 

ако понуђач има 1 (једну) бензинску станицу на територији 

Града Сомбора 10 пондера 

Испуњеност елемената критеријума број бензинских пумпи на територији Републике Србије и 

Града Сомбора доказује се списком бензинских станица (са локацијом) потписаним и 

овереним од стране понуђача. У случају да два или више понуђача дају понуду са истим 

бројем пондера уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио нижу цену. 

Партија бр. 2 

Критеријум за оцену понуде друге партије ради доделе уговора је најнижа понуђена цена. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.  
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Цена 

Члан 3. 

 

Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди. Уговорне стране су 

сагласне да укупна цена нафтних деривата на дан закључења овог Уговора 

износи:___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом. Уговорне 

стране су сагласне да је укупна цена из претходног става утврђена према цени нафтних 

деривата за партију број 1 (евро премијум БМБ – 95, течни нафтни гас и евро дизел) која је 

предмет овог Уговора, може бити усклађена са кретањем цена нафтних деривата и 

ценовником Испоручиоца који се на основу одлуке Испоручиоца доноси у складу са Законским 

и Подзаконсим актима и кретањем цена на тржиту нафте и нафтиних деривата. Појединачне 

цене у Понуди су дате без ПДВ-а. 

 

Начин и динамика испоруке 

 

Члан 4. 

 

Испорука нафтних деривата по овом Уговору врши се на бензинским пумпама Испоручиоца 

на територији Републике Србије. 

Члан 5. 

 

Уговор обухвата испоруку нафтних деривата за службена возила Наручиоца. Спецификација 

службених возила ће бити достављена Испоручиоцу након потписивања уговора. 

Испоручилац ће бити писмено обавештен уколико дође до промене регистарских ознака 

наведених возила. 

Приликом испоруке нафтних деривата Испоручилац је дужан да води евиденцију о извршеној 

испоруци добара са назнаком датума, количине, цене, врсте горива и регистрације службеног 

возила, а исту ће приказати у писменом прилогу фактуре. Отпремница заједно са фактуром 

потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, представља основ за плаћање 

испоручених нафтних деривата. На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе 

без ПДВ-а. 

Наручилац задржава право да испоручена количина може да одступа од првобитно тражене 

количине у зависности од реалних потреба и нивоа пословне активности Наручиоца. 

 

Плаћање 

 

Члан 6. 

 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање уговорене цене врши по свакој појединачној 

извршеној испоруци нафтних деривата, у року од 45 дана од дана службеног пријема  
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исправно попуњене фактуре од стране понуђача. Плаћање се врши уплатом на рачун 

понуђача. 

 

Гаранција квалитета добара 

  

Члан 7. 

 

Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку нафтних деривата према важећим 

стандардима и Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног 

порекла. 

Рекламација количине и квалитета 

 

Члан 8. 

 

Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених нафтних деривата, у 

ком случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања - 

пријема робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману. 

У случају приговора на количину испоручених нафтних деривата, Наручилац одмах 

обавештава Испоручиоца, који је дужан да упути свог представника или Комисију за 

решавање рекламације, која ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачинити 

заједнички Записник. 

У случају приговора на квалитет горива, Наручилац одмах обавештава Испоручиоца, који 

упућује стручно лице ради узорковања горива које се даје на анализу у независну 

лабараторију. 

Виша сила 

 

Члан 9. 

 

Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплаве, пожара, 

земљотреса, и друге природне катастрофе, аката државних органа или међународних 

организација и других догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који делимично 

или у потпуности спречавају Уговорне стране да извршавају своје уговорне обавезе. 

 

 

Рок трајања и раскид Уговора 

 

Члан 10. 

 

Уговор се закључује на одређено време и то на рок од годину дана од дана потписивања обе 

уговорне стране. 
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Члан 11. 

 

У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге Уговорне стране, 

Уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни доставити у 

писменој форми обавештење о разлозима за раскид Уговора и оставити примерен рок од 15 

дана за испуњење обавеза. 

Уколико друга Уговорна страна не испуни обавезу ни у року из претходног става, Уговор се 

сматра раскинутим. 

Завршне одредбе 

 

Члан 12. 

 

Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

 

Члан 13. 

 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да 

споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда у 

Сомбору. 

 

Члан 14. 

 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих свака Уговорна старна 

задржава по 3 (три) примерка. 

 

 

 

ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                                                  ЗА НАРУЧИОЦА  

          Директор 

         Гордана Вуловић, маст.екон.  

 

 
 
 


