ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС ДОБАРА,
НАЧИСПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ
Врста поступка јавне набавке : Предметна јавна набавка спроводи се уотвореном
поступку, а у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке.
Предмет јавне набавке број 25 су добра: Погонска горива и деривати од нафте
предвиђена у Плану јавних набавки за 2020-ту годину.
Предметна јавна набавка није обликована у више партија тако да ће се, након
окончаног поступка јавне набавке, са најповољнијим понуђачем закључити један
уговор о јавној набавци.
Ознака добара Погонска горива и деривати од нафте CPV 09100000
Циљ поступка: Предметна јавна набавка спроводи се ради закључења Уговора о
јавној набавци са најповољнијим понуђачем, са роком важности од годину дана.
Наручилац ће закључити уговор након истека рока важности уговора са предходним
добављачем или раније уколико се ЈН спроведе у целини и стекну услови за то.
Контакт лице: Никола Токић на Е – маил адреси vodovod.aleksinac@gmail
Предмет набавке је набавка добaра Погонска горива и деривати од нафте
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у року од 15 дана од дана
закључења уговора као средство финансијског обезбеђења за добро извршење
посла достави ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац бланко сопствену меницу у
висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а.Бланко сопственa
меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
закљученог уговора без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком
доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно
извршење посла.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Рок извршења уговорене обавезе: 12 месеци од дана закључења уговора
Место извршења за набавку : Непрекидно на бензинским станицама понуђача у
периоду важења уговора, радно време бензинске станице треба бити 00.00-24.00h, с
тим да Понуђач мора имати најмање једну бензинску станицу у непосредној близини
од плаца “Водовод и канализација“ Алексинац у улици Петра Зеца број 35, на
максималној удаљености од 5 км од плаца, која није у склопу Ауто –пута и која
поседује сва наведена горива по спецификацији која је саставни део конкурсне
документације.
Количине добара у спецификацијама дате су оквирно. Наручилац се не обавезује да
ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити
количине у зависности од својих конкретних потреба.
Количине добара дате су као помоћ понуђачима за квалитетно формирање понуђене
цене.

У случају промена цена промењена цена не може бити већа од просечне цене
предметних енергената на локалном тржишту, и исте се мењају Анексом уговора и
то из „објективних и доказивих разлога“
У случају испоруке која није у складу са траженим квалитетом и квантитетом,
Продавац је у обавези да у најкраћем року, о свом трошку, усагласи испоруку.
Авансно плаћање није дозвољено. Понуда у којој се тражи аванс биће одбијена као
неприхватљива. Плаћање ће се вршити по пријему рачуна за испоручена добра.
Понуђачу није дозвољено достављање понуде са варијантама.
Наручилац ће за набавку предметних добара користити картице на одложено
плаћање. Картице ће гласити на регистрациони број возила (Наручилац
задржава право на промену броја картица у складу са бројем возила које ће
користити) и картице које ће гласити на име у зависности од потреба Купца.
Потребни подаци о возилима и лицу на чије ће име гласити картица на име биће
достављени Понуђачу који буде изабран као најповољнији.

