
Наручилац:  Установа Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“у Бору 

Адреса: Зелени булевар бб 
Место: 19210 Бор 
Број: Н-68/2022 
Датум: 08.02.2022. године 

 

Предмет: Позив за подношење понуде 
 
 
Поштовани, 
 

Позивамо Вас да у поступку набавке на коју се Закон не примењује на основу члана27. став1. тачка 1) 
ЗЈН, набавка Добра – број: 6 у Плану набавки на које се Закон не примењује, Материјал за саобраћај – 
бензин, доставите понуду: 
 

Предмет набавке: Материјал за саобраћај – бензин 

Рок за достављање 
понуде: 

11.02.2022. године у 1000 часова 

Отварање понуда: 11.02.2022. године у 1030 часова у просторији Службе набавке 

Начин достављања 

понуде: 

1.попуњен потписан и скениран образац понуде на e-mail:  
nabavka.uscbor@gmail.com или 
2.попуњен и потписан образац понуде лично или поштом на адресу 
Установа Спортски центар„Бобана Момчиловић Величковић“, ул. Зелени 
булевар бб, 19210 Бор с назнаком поступка за које се понуда доставља 

Обавезни елементи 
понуде: 

Попуњен и оверен образац понуде  

Kритеријум за избор 

најповољније 

понуде: 

 

1.Економски најповољнија понуда по основу 

критеријума најнижа – цена 

2.У случају једнаких понуђених цена предност за избор имаће понуђач који 
понуди дужи рок плаћања 

3. У случају и даље једнаких понуђених цена и истог рока плаћања одлучиће 
се „жребом“. 

Особа за контакт и 

давање додатних 

појашњења:  

Милена Радуловић, 030/434-730, 060/3831000, 

Додатна појашњења се траже и дају електронском поштом на e-

mail:nabavka.uscbor@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nabavka.uscbor@gmail.com
mailto:nabavka.uscbor@gmail.com


ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Материјал за саобраћај – бензин 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:  
СЕДИШТЕ:  
УЛИЦА И БРОЈ:  
МАТИЧНИ БРОЈ:  
ПИБ:  
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:  
ОСОБА ОВЛАШЋЕНА ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 
УГОВОРА: 

 

КОНТАКТ ОСОБА: 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ,ТЕЛЕФОН, 
E-MAIL АДРЕСА: 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК  

 

р.б. НАЗИВ  

 
 
Jед.М
ере 

 
 

кол. 

Јединична 
цена у дин. 
Без ПДВ-а 

 
Јединична 
цена у дин. 
Са ПДВ-ом 

Укупна 
 цена у 

дин. 
Без ПДВ-а 

Укупна 
 цена у 

дин. 
Са ПДВ-ом 

1. Бензин-Евро премијум- БМБ 95 л 570     

УКУПНО ЗА УПЛАТУ:   

 

 

Рок испоруке:  
 

Под даном испоруке подразумева се дан када овлашћено лице 
Купца изврши квантитативан пријем добра, што се потврђује 
рачуном који потписује присутно овлашћено лице Наручиоца 

Рок издавања картице: 
Кредитна картица се издаје Купцу у року од ___ дана од 
потписивања уговора (не дужем од 3 дана) 

Рок плаћања: 45 дана од дана регистрације у ЦРФ и пријема исправног рачуна 

Рок важења понуде (минимум 30 дана): _____ дана од дана отварања понуде. 

Oбавезно напоменути уколико нисте у 
систему ПДВ-а: 

 

 
НАПОМЕНА: 

Како су количине предметних добара дате оквирно на основу потрошње Наручиоца из претходних 
периода и чији је обим немогуће прецизно утврдити за време важења уговора (до дана 31.12.2022. године), 
укупна вредност понуде не представља вредност уговора, већ служи као основ, односно обрачунска категорија 
за упоређивање понуда по елементу критеријума – „цена“. 
 

Укупна вредност уговораје у складу са расположивим планираним финансијским средствима 
Наручиоца за предметну набавку, а реализација уговора биће на основу насталих стварних потреба Наручиоца 
за време важења уговора. 

 
Јединичне цене предметних добара које Понуђач даје у понуди важе на дан сачињавања понуде и 

морају бити у складу са упоредивим тржишним ценама на територији Републике Србије на дан сачињавања 
понуде, као у складу са званичним Ценовником Понуђача који важи на дан сачињавања понуде. 

Понуђач је у обавези да на свом обрасцу достави у понуди списак бензинских пумпи са наведеним 
адресама (локацијама) на територији Републике Србије и укупним бројем истих.  

 
 
 
 
 
 



Место испоруке: Понуђач се обавезује да омогући испоруку предмета набавке на свим продајним 
местима (бензинске станице) у оквиру своје продајне мреже. Испорука предметног добра вршиће се приликом 
идентификације овлашћених лица која поседују одговарајућу   кредитну картицу као средства евидентирања 
купопродајних трансакција, а која се издаје купцу након потписивања уговора. Уговорне стране су у обавези да 
изврше примопредају кредитне картице, о чему се саставља записник који потписују овлашћени представници 
обе уговорне стране.  

Динамика испоруке: Испорука добара је сукцесивна за период важења уговора (до дана 31.12.2022. 
године) у складу са потребама Наручиоца. 

 
 
Квалитет: Испоручена добра морају у погледу квалитета испуњавати стандарде SRPS, а у складу са 

Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ("Сл. гласник РС", бр. 150/2020 
- даље: Правилник). Понуђач гарантује квалитет испоручених добара у складу са наведеним стандардима и 
законским прописима. Уколико у току трајања уговора, а због усаглашавања са стандардима ЕУ дође до 
престанка производње одређене врсте горива Понуђач се обавезује да обезбеди редовну испоруку адекватне 
замене. 

 
 

Место: ______          Понуђач 

Датум _________.2022. године        _________________ 

 

 


