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НАРУЧИЛАЦ:
Републички фонд за здравствено осигурање, ул. Јована Мариновића 2, Београд, кога заступа 
в.д. директора проф. др Сања Радојевић Шкодрић
Матични број: 06042945
ПИБ: 101288707
Број рачуна: 840-26650-09 који се води код Управе за трезор 

(у даљем тексту: Фонд)

СНАБДЕВАЧ:
Цестор -  Векс д.о.о., Обилићев венац 17, Београд, кога заступа директор Томислав Мицић 
Матични број: 17517589 
ПИБ: 103157121
Број рачуна: 105-70740-45 који се води код АИК банке а.д.
(у даљем тексту: Снабдевач)

Закључују дана 2-̂ Ј > ^ 7 ^ 2 & 2 јо

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БР. 74-1/20 
О НАБАВЦИ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ПЕРИОД ОД 24 МЕСЕЦА 

За лартије 1, 2 и 3

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

Фонд и Снабдевач у уводу констатују;

1.1. Да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка 
централизоване јавне набавке природног гаса за период од 24 месеца, ЈН број 404-1- 
112/20-25;

1.2. Да је Снабдевач доставио Понуду број 21-6/2020 од 29.06.2020. године, која чини Прилог 2 
оквирног споразума;

1.3. Да је Одлуком о закључењу оквирног споразума бр.404-1-25/20-22 од 07.07.2020.године, 
изабрана понуда Снабдевача бр. 21-6/2020 од 29.06.2020. године, за партије 1, 2 и 3, у 
свемуу складу саЗаконом ојавним набавкама ("Службени гласникРС” , бр. 124/2012, 14/15 
и 68/15).

1.4. да оквирни споразум закључује Фонд у својству Тела за централизоване јавне набавке у 
смислу члана 48. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и 
члана 11. став 1. тачка 7) подтачка (2) Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се 
спроводе централизоване јавне набавке ("Службени гласник РС" бр. 34/19, 64/19, 17/20 и 
21/20) за потребе здравствених установа, а које су наведене у Прилогу 1 овог споразума -  
Списак здравствених установа са оквирним количинама.

1.5. да се оквирни споразум закључује са једним снабдевачем, у складу са условима и 
критеријумима дефинисаним у Конкурсној документацији зајавну набавкубр. 404-1 -112/20- 
25,

1.6. да ће здравствене установе наведене у Прилогу 1 овог споразума -  Списак здравствених 
установа са оквирним количинама, закључити појединачне уговоре на основу овог 
споразума и на тај начин непосредно реализовати јавну набавку,

1.7. да обавезе настају закључивањем појединачних уговора о јавној набавци на основу овог 
оквирног споразума;
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1.8. да Фонд, као Тело за централизоване набавке, није страна у појединачним уговорима које 
закључују здравствене установе и није одговоран за закључење и реализацију тих уговора;

1.9. Стране у појединачно закљученим уговорима одговорне су за измену истих у случају да 
након закључења појединачних уговора дође до промене пословног имена односно 
промене назива и статусне промене и уколико се јави потреба за променом података о 
местима испоруке а које промене су од важности за извршење уговора.

2. ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА
2.1. Предмет оквирног споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати 

појединачни уговори између Снабдевача и здравствених установа на основу спроведеног 
поступка јавне набавке природног гаса за период од 24 месеца, бр. 404-1-112/20-25.

2.2. Количина природног гаса дефинисана је у Прилогу 1 оквирног споразума -  Списак 
здравствених установа са оквирним количинама.

2.3. Количина предвиђена оквирним споразумом је оквирна и може се разликовати од 
количине која ће се уговарати током реализације оквирног споразума, а све у зависности 
од потреба здравствених установа као и расположивих финансијских средстава.

2.4. Током периода важења овог оквирног споразума, може се закључити више појединачних 
уговора, у зависности од стварних потреба здравствене установе.

3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНА У СПОРАЗУМУ
3.1. Фонд је дужан да

3.1.1. обезбеди да се добра која су предмет овог споразума набављају искључиво од 
Снабдевача у складу са и на начин предвиђен овим споразумом;

3.1.2. правовремено обавештава Снабдевача о чињеницама које су од значаја за 
реализацију његових обавеза, а посебно да га правовремено информише о 
потребама здравствених установа када оне прелазе уговорене количине.

3.1.3. врши плаћање Снабдевачу, у име и за рачун здравствене установе, за испоручене 
количине природног гаса, који је предмет овог оквирног споразума, на основу 
података здравствене установе о висини доспеле обавезе по испостављеној 
фактури Снабдевача, у износу који се односи на капацитете здравствене установе 
намењене пружању уговорене здравствене заштите, за лечење осигураних лица 
Фонда, осим за здравствене установе специјализоване за продужену 
рехабилитацију и здравствене установе надлежне за послове јавног здравља.

3.2. Снабдевач је дужан да:
3.2.1. на позив Фонда закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом;
3.2.2. извршава уговорне обавезе према здравственим установама у складу са 

преузетим обавезама и правилима струке, у уговореним роковима;
3.2.3. одмах по сазнању, писменим путем, обавести Фонд о чињеницама које би могле 

да знатно отежају или онемогуће снадбевање здравствених установа 
природним гасом;

3.2.4. да има закључене уговоре за приступ систему дистрибуције природног гаса, 
систему за транспорт природног гаса и систему складишта природног гаса;

4. ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА

4.1. Цена природног гаса из понуде Снабдевача број 21-6/2020 од 29.06.2020. године, је 
променљива и утврђује се у складу са методологијом за формирање цене природног гаса 
на слободном тржишту, односно формулом коју дефинише Снабдевач и која ће бити
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

саставни део Уговора о купопродаји природног гаса који ће здравствене закључити са 
Снабдевачем.
У цену природног гаса није урачуната накнада за унапређење енергетске ефикасности 
као ни трошкови приступа систему за транспорт и дистрибуцију гаса, они се обрачунавају 
у складу са важећим ценовником Оператора система по регулисаним ценама и посебно 
исказују по тарифама:
„енергент" / дин 5 т 3 / и 
“капацитет" / дин/8т3 /дан/година/
Тарифа за „енергент“ се примењује на продату количину гаса утврђену мерењем на месту 
испоруке у обрачунском периоду.
Тарифа за „капацитет" се примењује на максималну дневну потрошњу гаса на месту 
испоруке у претходној календарској години, у зависности од равномерности потрошње и 
категорије.
Снабдевач се обавезује да о промени цена, о промени методологије за утврђивање цене 
и других услова продаје непосредно обавести здравствену установу у разумном року, а 
најкасније 15 (петнаест) дана пре примене измењених цена или услова продаје, изузев у 
случају снижења цена и давања Наручиоцу ловољнијих услова продаје.
Фактурисање испоручених количина природног гаса врши се најмање једном месечно, у 
складу са одредбама члана 14. став 1. тачка 4. Закона о порезу на додату вредност 
(„Службени гласник РС" бр.84/04,86/04 - исправка, 61/05,61/07,93/12,108/13,68/14 -  др. 
закон.142/14,83/15,108/16, 7/17 усклађени дин изн., 113/17, 13/8 -  усклађени дин. изн., 
30/18 и 4/19 усклађени дин. изн, 72/19 и 8/20 усклађени дин. изн.) које дефинишу да се 
датумом промета сматра датум очитавања количине испорученог гаса на уговореном 
месту испоруке.
Снабдевач је у обавези да достави фактуру у року од 3 /три/ радна дана од дана 
регистрације у Централном регистру фактура а најкасније у року од 10 (десет) дана од 
датума промета.
Све евентуалне рекламације у вези фактуре, здравствена установа је дужна да достави 
Снабдевачу писаним путем у року од 8 (осам) дана од датума пријема фактуре, у 
противном сматра се да је фактура прихваћена од стране здравствене установе у 
целости.
Снабдевач је у обавези да, за испоручени природни гас здравственим установама, један 
примерак фактуре доставља, у електронској форми, надлежној филијали Фонда. 
Трошкове из тачке 4.2 Снабдевач ће, у оквиру фактуре, уз таксативно навођење, 
фактурисати здравственим установама према месту испоруке које је наведено у Решењу 
и представља мерни уређај;
Испоручене количине гаса и трошкове из тачке 4.2. здравствене установе ће плаћати у 
оквиру планираних средстава у Финансијском плану;
Фонд плаћа испоручене количине природног гаса и трошкове из тачке4.2, у име и за рачун 
здравствених установа, на основу података здравствених установа о висини доспеле 
обавезе по испостављеној фактури Снабдевача, у износу који се односи на капацитете 
здравствене установе намењене пружању уговорене здравствене заштите, за лечење 
осигураних лица Фонда у року од 45 дана од дана пријема фактуре;
Здравствена установа плаћа испоручене количине природног гаса и трошкове из тачке 
4.2 по испостављеној фактури Снабдевача, у износу који се финансира из других извора 
за које здравствена установа нема закључен уговор о пружању и финансирању 
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са Фондом;
Здравствене установе специјализоване за продужену рехабилитацију и здравствене 
установе надлежне за послове јавног здравља плаћају испоручене количине гаса и
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трошкове из тачке 4.2 по испостављеној фактури Снабдевача у року од 45 дана од дана 
пријема фактуре.

4.13. Обавезе преузете уговором које доспевају у наредним буџетским годинама (2021. и 2022. 
година), биће реализоване највише до износа средстава која ће бити одобрена усвајањем 
финансијског плана за те буџетске године (2021. и 2022. година).

5. ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
5.1. Укупна вредност оквирног споразума без урачунатог ПДВ-а износи 522.639.892,00 

динара.
5.2. У вредност оквирног споразума из тачке 5.1. овог споразума, урачуната је укупна 

количина природног гаса по 5 т 3 за период од 24 месеца.
5.3. У вредност оквирног споразума из тачке 5.1. овог споразума урачунати су трошкови 

приступа систему за транспорт и дистрибуцију гаса као и накнада за унапређење 
енергетске ефикасности.

6. СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
6.1. Здравствене установе ће са Снабдевачем закључити појединачне уговоре о јавној 

набавци.
6.2. На основу овог оквирног споразума, Снабдевач закључује уговоре са здравственим 

установама након пријема позива. Позив се доставља путем поште, електронске поште 
или факсом. Уз позив се доставља текст уговора сачињен у складу са овим оквирним 
споразумом.

6.3. Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорене вредности, а најдуже 24 
месеца од дана закључења.

6.4. Фонд не гарантује Снабдевачу да ће уговорити количине наведене у Прилогу 1 и не 
одговара за потенцијалну штету коју Снабдевач трпи услед уговарања количина мањих 
од предвиђених.

6.5. Уколико се током реализације овог оквирног споразума утврди оправдана потреба за 
већом количином природног гаса од уговорене, здравствене установе ће моћи да закључе 
додатне уговоре о јавној набавци са Снабдевачем, у складу са опредељеним 
финансијским средствима за ту намену.

6.6. Појединачни уговори из тачке 6.5. закључују се под условима из оквирног споразума.

7. КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ

7.1. Снабдевач се обавезује да испоручи природни гас у складу са важећим Законом о
енергетици („Сл.Гласник РС" бр. 145/14 и 95/18), Уредбом о условима за испоруку 
природног гаса („Сл. Гласник РС", бр. 47/06, 3/10 и 48/10 у даљем тексту: Уредба), 
Правилима о раду транспортног система оператора транспортног система и Правилима 
о раду дистрибутивног система оператора дистрибутивног система чији се системи 
користе за снабдевање гасом (у даљем тексту: Правила), Правилима о промени 
снабдевача („Сл. гласник РС“ бр. 65/15 и Одлука о изменама и допунама Правила о 
промени снабдевача) и другим прописима, као и актима Снабдевача.

7.2. Гас који се испоручује мора да буде у складу са Техничом спецификацијом која чини 
саставни део оквирног споразума.

7.3. Гас који се испоручује мора да испуни услове у погледу притиска, састава, топлотне 
вредности, Мођбе индекса и других својстава природног гаса утврђених прописима и 
Правилима ОС на чијем се систему налази уговорено место испоруке.

7.4. Гас који се испоручује здравственој установи мора да буде такав да доњи \Л/о6ве-ов индекс
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буде у границама од 42-46 МЈ/пл3
7.5. Гас који је се испоручује здравственој установи не сме да садржи чврсте нечистоће, смолу 

или супстанце које производе смолу и течности као што су угљоводоници, кондензати, 
гликоли, вода и слично.

7.6. Снабдевач је дужан да за сваки обрачунски период поседује извештај о квалитету гаса 
издат од стране акредитоване лабораторије и да предметни извештај достави 
здравственој установи након достављеног захтева.

7.7. Снабдевач је дужан да у рачуну за испоручени гас наведе и доњу топлотну вредност 
испорученог гаса утврђену за обрачунски период.

8. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

8.1. Снабдевач је у обавези да отпочне испоруку природног гаса у року од једног дана од дана 
ступања на снагу уговора.

8.2. Снабдевач гасоводом испоручује природни гас Наручиоцу на паритету франко место 
испоруке (МИ) здравствене установе које је наведено у Решењу и представља мерни 
уређај.

8.3. Снабдевач сноси све ризике као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са припремом 
програма, транспортом и испоруком природног гаса до места испоруке након чега сви 
ризици и одговорност прелазе на здравствену установу.

8.4. Природни гас се испоручује у континуитету, односно 24 часа дневно, сваког дана од 08:00 
часова до 08:00 часова наредног дана (потпуно снабдевање).

9. МЕРЕЊЕ И ОБРАЧУН

9.1. Количина испорученог природног гаса се утврђује мерењем на месту испоруке, а доња 
топлотна вредност се утврђује анализом узорака узетих на утврђеном месту узорковања. 
Количина испорученог природног гаса изражава се у 8 т 3.

9.2. Утрошак преузетих количина природног гаса врши се у МРС (мерно регулациона станица) 
једном месечно, при чему се датум промета сматра датум очитавања количине испорученог 
гаса на уговореном месту испоруке у складу са одредбама члана 14. став 1. тачка 4. Закона 
о порезу на додатну вредност („Службени гласник РС" бр. 84/04, 86/04-исправка, 
61/05,61/07,93/12,108/13,68/14 -  др. закон, 142/14,83/15,108/16, 7/17 усклађени дин изн., 
113/17, 13/8 -  усклађени дин. изн., 30/18 и 4/19 усклађени дин. изн, 72/19 и 8/20 усклађени 
дин. изн).

9.3. Мерење испоручених количина природног гаса врши се континуирано искључиво преко 
мерних уређаја који имају Уверење о испитивању издато од надлежног државног органа и 
неоштећени жиг на свим прописаним местима.

9.4. У случају када мерни уређај није мерио количине гаса, или је регистровање било непотпуно, 
као и у другим случајевима утврђеним Уредбом, невалидни мерни подаци се коригују на 
основу процене количина у складу са Правилима.

9.5. У случају потребе, Снабдевач може за одређени временски период извршити привремени 
обрачун и фактурисати потрошњу гаса на основу количина без очитавања потрошње гаса, 
при чему се код првог наредног очитавања врши корекција према стварно утрошеним 
количинама.

9.6.3дравствена установа и Снабдевач имају право да захтевају ванредну контролу исправности 
мерног уређаја у складу са Правилима, уколико посумњају у његову исправност, при чему 
трошкове ванредне контроле сноси уговорна страна за коју се ванредном контролом 
установи да није била у праву. Након извршеног испитивања мерног уређаја евентуална 
корекција обрачуна утрошених количина гаса врши се у складу са Правилима.
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10. УГОВОРНА КАЗНА

10.1. Снабдевач је дужан да у случају појаве техничких или других сметњи у испоруци гаса, чији 
узрок није на објектима здравствених установа, исте отклони у року од 24 часа, а најдуже 
два дана од дана пријема обавештења о сметњи.

10.2. Сметње које настају у случају краткорочних поремећаја у снабдевању природним гасом 
услед хаварија и других непредвиђених околности на гасоводним системима и других 
околности које за последицу имају смањење испоруке, у циљу очувања сигурности 
гасоводног система, нису обухваћене уговорном казном и у том случају примењиваће се 
мере ограничења прописане Уредбом и Законом.

10.3. У случају кашњења у отклањању сметњи из тачке 10.1., Снабдевач ће бити дужан да на 
име уговорне казне плати здравственој установи износ од 0,2% од укупно уговорене 
вредности вез ПДВ-а, за сваки дан закашњења, уколико касни својом кривицом, с тим да 
укупан износ уговорне казне не може прећи износ од 5% од укупно уговорене вредности 
без ПДВ-а.

10.4. Ако штета, која је настала услед кашњења прелази износ уговорне казне, здравствена 
установа може да тражи накнаду стварне штете.

11. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
11.1. Снабдевач је дужан да поднесе Наручиоцу приликом потписивања оквирног споразума, 

односно најкасније у року од 5 дана од обостраног потписивања оквирног споразума, 
бланко соло меницу за добро извршење посла и менично овлашћење на износ од 10% од 
укупне вредности оквирног споразума. Уз меницу и менично овлашћење Добављач је у 
обавези да достави захтев за регистрацију менице или извод из регистра Народне банке 
Србије и картон депонованих потписа.

11.2. Достављена меница мора имати рок важења не краћи од 60 (шездесет) дана од дана 
истека рока важења оквирног споразума.

11.3. Фонд ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Снабдевач одбије да 
закључи појединачне уговоре, као и у случају да обавезе по оквирном споразуму и 
уговорима закљученим на основу оквирног споразума не буду благовремено или 
правилно реализоване, односно уколико Снабдевач престане да их реализује.

11.4. У случају повреда обавеза за које је овим споразумом предвиђена уговорна казна, 
првенствено се обрачунава уговорна казна из тачке 10. овог споразума, меница може да 
се уновчи у случају да се повреде наставе.

11.5. Фонд ће Снабдевачу, након истека рока из тачке 11,2., по пријему писаног захтева, 
вратити меницу из тачке 11.1. оквирног споразума.

11.6. Уколико се за време трајања оквирног споразума продуже рокови за извршење обавеза 
из оквирног споразума и уговора закључених на основу оквирног споразума, обавеза је 
Снабдевача да обезбеди продужење важења менице и то најмање за број дана за који је 
продужен рок за извршење обавеза.

11.7. Бланко соло меница за добро извршење посла важи за испуњење обавеза за све 
здравствене установе по овом споразуму.

12. ВИШАСИЛА
12.1. Стране у оквирном споразуму могу бити ослобођене одговорности у одређеним 

случајевима који су наступили независно од њихове воље.
12.2. Уколико после закључења оквирног споразума наступе околности више силе које доведу 

до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, 
рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
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12.3. Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који 
су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити 
спречени од стране код које је наступила околност више силе. Вишом силом могу се 
сматрати поплаве, транспортне несреће, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, 
нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забране промета увоза и 
извоза), и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

12.4. Страна у оквирном споразуму код које је наступила околност више силе, одмах ће у 
писаној форми у року од 24 (двадесетчетири) часа обавестити другу страну о настанку 
непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

12.5. Сматраће се да је наступило дејство више силе и када дође до прекида транспорта 
увозног природног гаса као и у случају дејства више силе на гасним објектима и 
инсталацијама Наручиоца.

13. СПОРОВИ
13.1. Снабдевач и Фонд ће све евентуалне спорове који произилазе или су у вези са овим 

оквирним споразумом, решавати споразумно мирним путем.

13.2. Уколико споразумно -  вансудско решење није могуће, стране у оквирном споразуму су 
сагласне да ће решавање спора поверити Привредном суду у Београду.

14. РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
14.1. У случају битних повреда одредаба оквирног споразума или повреда које се понављају, 

оквирни споразум може да раскине свака уговорна страна. Раскид споразума захтева се 
писменим путем, уз раскидни рок од 60 дана.

14.2. Раскид оквирногспоразума изтачке 14.1. можедасе изврши самоуколикоје друга страна 
у оквирном споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се 
понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман, а 
који не може бити краћи од 15 дана.

14.3. Раскид оквирног споразума из тачке 14.1. може да изврши само страна у споразуму која 
је своје обавезе из оквирног споразума у потпуности и благовремено извршила.

14.4. Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу 
овог споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума.

15. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
15.1. Измене и допуне оквирног споразума могуће су у случају да настану промене пословног 

имена односно промене назива и статусне промене страна у оквирном споразуму.
15.2. По ступању на снагу промена из тачке 15.1. страна код које је наступила промена, одмах 

обавештава другу страну у оквирном споразуму и о истом се достављају 
докази/документација.

15.3. Фонд задржава право да у току важења оквирног споразума измени списак Купаца. 
Уколико у току трајања оквирног споразума дође до измене Прилога 1 - Списак 
здравствених установа, у смислу додавања здравствене установе као Купца на исти, 
Прилог 1 се ажурира без закључивања Анекса оквирног споразума, уз обавештење 
Снабдевачу.

15.4. Измене и допуне текста овог оквирног споразума могуће су само уз пристанак обе стране, 
у писаном облику.

16. ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
16.1. Овај споразум ступа на снагу 24.07.2020. године.

16.2. Овај споразум закључује се на период од 24 месеца од дана ступања на снагу.
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17. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
17.1. Овај оквирни споразум сачињен је у 4  (четири) примерка на српском језику, од којихФонду 

припадају 2 (два) примерка и Снабдевачу 2 (два) примерка.

17.2. Саставни део оквирног споразума су прилози како следи:
Прилог бр. 1 - Списак здравствених установа са оквирним количинама

Прилог бр. 2 -  Понуда Снабдевача бр. 21-6/2020 од 29.06.2020. године 

Прилог бр. 3 -  Техничка спецификација;

Прилог бр. 4 -  Подаци о понуђачу

Наручилац 
Републички фонд 

;V ра ветБвн о о$игудање

и----- ^ -------- ---, р.д.дМ)ектора 
ЈI ■ Сања Радојевић Шкодрић

0
^-^директор  Сектора 

за јавне набавке

/ ј >ј .Ј >
Марија Атанасијевић

59020.67/22



ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА 
СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА

Реуии Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НЛЗИ& 
ЗДРАВСГВБНБ УСТАНОве АДРЕРА/СЕДИШТЕ

ОК0ИРНА КОЛИЧИНА 
ПРИР0ДН0ГГАСА.4А 

ПЕРИОДОД24МЕСЕЦА 
ИЗМЖбНА У $тЗ

Природни гас за потребе Дом здравља Кула Трг Ослобођења 9, 25230 Кула 4.000

1 здравствених установа 
са подручја Филијале

Дом здравља "др Ђорђе Лазић" 
Сомбоо Мирна 3, 25000 Сомбор 58.472

Сомбор Општа Болница “др Радивој 
Симоноаић" Сомбор Војвођанска 75, 25000 Сомбор 2.304.910

'• ' "  ■' : .■ ■ ■
Природни гас за потребе Дом здравља Бачка Топола Бачка Топола, Светог Стефана 1. 312.000

2 здравствених устакова 
са подручЈа Филијапе 

Суботица

Дом здравља Суботица Суботица, Шандора Петефија 7. 152.000

Општа болница Суботица Суботица, ИзворскаЗ. 1.200.000

:: ’ ■ ■■■'" ’ . • ; . ::''''■■ :
Дом здравља Инђија Српскоцрквена 5, Инђија 260.000
Дом здравља Рума Орловићева 66, Рума 66.200
Дом здравља Ириг Војводе Путника 5, Ириг 39.400

Природни гас за потребе Дом здравља Стара Пазова Владимира Хурбана 2, Стара Пазова 39.000

3 здравствених установа 
са подручја Филијале 
Сремска Митровица

Дом здравља Сремска 
Митровица

Стари Шор 65, Сремсха Митровица 105.000

Општа болница Сремска 
Митровица Стари Шор 65, Сремска Митроаица 1.548.120

Специјална болница за 
неуролошка и посттрауматска 

стања - Стари Сланкамен
Др Боривоја Гњатића 52, 22329 Стари Сланкамен 400.000

.. . . . УКУПНО ЗА ЛАРТИ^У 3 2.440.720



ОбРАЗАЦ 4.1 - ПОНУДА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И УЛУТСТ6СМ ПОПУН>4ВАЊЕ ЗА ЈА8КУ ИАБА0КУ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ПЕРИОД ОД 24 МЕСЕЦА

Поводо« поз/.са за подношеде поиуде © ^>.40^-25/20-7 од 10.06.2020, годике м  јаену нзбазгу п р ^ о д к? г  г^оа за лериод од 24 мвсеца -  бр Ј К : 404-'-? 12^20-25, објааљ^мог на * гортгггу /авиих
*абавга* данз 10.0&.2020. годмме. годг- х и ј .  понуду какд следи:

Назие помуђача: Ц сстор -вскс д .о^о.___________ _ ___________  Ссдишт* ро куђ з^ а : О бипићса ве и ац1 7. Београд______________

Број приуде:__ 21-6/2С20 ______ „ _________________________  Митични 6ро Ј понуђача:______________ 175175В9

_________________ _ 29,06.2020._____________________  ЛИБ: 103157121_______________ _________________ ____________

Ред.бр.
пвртаје Назие партиЈе Тарифа Јбднмица мер? Когн^киа Јединична цена 

без ПД&-а /дин/

Једииичкз цсна 
са ПДЗ-ом 

/двк’

Укупмг ценг беЈ 
ПДб-а /дик/

У*упн€ цекз са 
ПШ-ом 

/^ин/
ОТС о д с

1 Природки гес за потр^бе здраествених устаноез са подручја 
Фипкјзле Сомбрр Природии гас 5 т : 2.35\ЗВг 31.59 34,75 74.7В5,597.36 62,^4,157 13 ЈЛ ХрбИјЗГЗс'- 'Сомбор-гас*

Д.О.О.

2 Природни гас ла псгребе адравствеких устгиоег са подрумјв 
ФилиЈале Суботица Природн« гзс 5 т л 1.564,000 31.59 3475 52,555.760.00 57,824,000.00 >;П "Србијагас’ ЈКП

"Суботицвгас- и 
ЈП "Срби^агас,'

3 Природми гзс 53 потребе здравствених установа сз подручј« 
05ил«;але Сремска Митроаица Прмродни гас 5 т ' 2.ЛС9Ј20 31.59 34.75 77.335,65л,30 85,127,770.02 ЈП "СрОнјагас'*

Гзс-Форомоит 
ЗЈ5.ЈП Тес Рума" 

ЈГТУмгае- 
ЈГГСрем-гаср

4 Пр^родни гас за лстребе адравственихуггаиоза сз  псдру^з 
соилијале Зрењаннн Природки гас 5 т г е.677,-326 0.00 0,00 0.00 0.00

5
Природни ггс м  потребе здраеетвенизс устанода са подручјз 

Фчлмјале Кикинда Природни гас бт* 1,716,992 0.00 0.00 0.00 о.оа

6
Природнк ггс за готребе здрзвсгг&емих установ« са пздручјз 

Фкпијале Пакчево Лриродни гас б т 5 6,552.129 о.оа О.СО 0.00 0.00

7 Природ«« гас за поч^ебе здравствениж усггзмоаа са подрухјд 
Ф«лијапе Ноеи Сад Природни гас З т Ј е. 1вб.'2а 0.00 а.оо 0.00 0,00

В
Прчродни гас за потзебе адрааствених устаиовг са подручјз 

Фмпијале (ЈЈзбаи, Природни гас 501* 4.695 354 0,00 0.00 0.00 0.00

9
Природми гзс за пот>ебе здр-авс7вених установа са педручја 

Силијале КрагуЈвоац Природни гас $ т 3 92В4-3 0.00 0.00 0.00 0.00

10
При.родн« гас 53 потзебе здраествених устгнова са подручја 

Филијале Крал»е©о Природни гас Ет* 4,030. С 00 0,00 0.00 0.00 0.00

11
Природки гас за пзтребе здравствених установа с» подручја 

оилијале Смедереес Прирсдни гас $*т>3 1.382.2С6 0,00 0.00 0.00 0.00

12
Пркродми гас за потребеадравственихустанова са подручја 

Филијале Јдгодина Прирсдки гас 5 т 1 2,735,236 0.00 0.00 0.00 0.00

13
Природни гзс да потребе здравствених уетанова са лодручја 

Филијапе Чачвк
Прчродки гас 5 т 3 ! 3.311.306 0.00 0.00 0.00 0.00

14 Природни гас :>а потЈ-ебеадррветвеннх установа са подр>чја 
Филијале Ниш Покроднм гзс $ т* Л.&&5.325 0.00 0.00 0.00 0.00

15
Природни гос за потреб« здрааств«них установа са подр^јз 

Ф^лијале Веоград Лриродни гзс б т 1 '7,ве7 924 0.00 0,00 0.00 0.00

• Поиуђено иска је ча дат< 29.06.2020. посредп?ем курсу НБС 
1(Ј50*1М.5375 К50 и о*кп за II та«ртал 2020.године.

Рок &деен>а поиуде К?_____________ дена од дана отвара>*а понуда.
НАПОМЕНА: почуђеки рсх езжењд понуд« ке може бит/ краћи од 90 дзна

Рок почетка и сло ру«  природног гаса сд  двна ступач>а на снагу уговорв______ 1__________дан (рок не ћгохе-бктц дуу? од 15 дама)

Наломена: Количине природког гам  у обрасцу понуде су сквирне

Наломсма: Понуђема цеиа је взжвпз на дан отварвњз понуде. Једин>?чма цена је променли&а и утврђује се квартапк у складу са 
методологкјом за формирање цена природног гзса на спободком трхицјту , одмосно формулом гоју дефивкшепонуЈ^- и ко;а 
саставнх део/елемент/ Угсвора о куполродаји природног гзса
На]едини«ну цеку гаса додају трошкоаи ксришЋења тракслорта и диетрибуц^је гаеа према рег/лисгним ^е»«ма у  стл



ПРИЛОГ 3 - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Врста и ниво квалитета испоруке природног гаса мора бити:
У складу и на начин утврђен Законом о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/14 и 95/18 у 

даљем тексту: Закон), Уредбом о условима за испоруку природног гаса ("Сл. гласник РС", бр. 47/06, 
3/10, 48/10, у даљем тексту: Уредба), Правилима о раду транспортног система оператора 
транспортног система и Правилима о раду дистрибутивног система оператора дистрибутивног 
система чији се системи користе за снабдевање гасом (у даљем тексту: Правила), Правилима о 
промени снабдевача ("Сл. гласник РС", бр. 65/15 и 10/17) и другим прописима, као и актима 
Снабдевача.

Квалитет добара

Гас који се испоручује мора да испуни услове у погледу притиска, састава, топлотне вредности, 
Мовђе индекса и других својстава природног гаса утврђених прописима и Правилима ОС на чијем се 
систему налази уговорено место испоруке.

Гас који се испоручује Наручиоцу мора да буде такав да доњи Мођбе-ов индекс буде у 
границама од 42-46 МЈ/т3.

Својства гаса морају бити у складу са следећим вредностима:

Хемијски састав

Садржај сумпора

метан С1

етан С2

пропан СЗ, бутан С4...

мин. 90 молска процента

макс. 4 молска процента

макс. 2 молска процента

азот+угљен-диоксид

водоник-сулфид

сумпор из меркаптана

макс. 5 молска процента

макс. 5 т д / т 3

сумпор укупно

ј Тачка росе воде

Доња топлотна вредност

макс. 5,6 тд/ш 3 

макс. 20 т д /т 3 

- 5°С (на 40 ђаг д) 

33.500 + /-1.000 кЈ /т3

Понућач је дужан да у  понуди достави изјаву на сопственом обрасцу да гас који  нуди 
одговара захтеваним вредностима наведеним утабели.

Гас који је се испоручује Наручиоцу не сме да садржи чврсте нечистоће, смолу или супстанце 
које производе смолу и течности као што су угљоводоници, кондензати, гликоли, вода и слично.

Снабдевач је дужан да за сваки обрачунски период поседује извештај о квалитету гаса издат 
од стране акредитоване лабораторије и да предметни извештај достави Наручиоцу након 
достављеног захтева.



Снабдевач је дужан да у рачуну за испоручени гас наведе и доњу топлотну вредност 
испорученог гаса утврђену за обрачунски период.

Начин и место ислоруке:
Снабдевач гасоводом испоручује гас здравственој установи на паритету место испоруке 

(МИ) које је наведено у Решењу о одобрењу за прикључење објекта потрошача гаса (у даљем тексту: 
Решење) и представља мерни уређај.

Снабдевач испоручује, а здравствена установа преузима гас одмах после проласка гаса кроз 
један или више мерних уређаја на месту испоруке, након чега сви ризици и одговорност прелазе на 
здравствену установу.

Период испоруке:
Испорука природног гаса врши се континуирано, према тренутним потребама здравствене 

установе, 24 часа дневно, сваким даном од 08:00 Н до 08:00 Н наредног дана (потпуно снабдевање).
Уговореном испоруком гаса сматра се максимална часовна потрошња у складу са издатим 

Решењем.

Мерење и обрачун:
Количина испорученог гаса се утврђује мерењем протекле запремине, састава, квалитета, 

температуре гаса и атмосферског притиска на уговореном месту испоруке, а доња топлотна вредност 
се утврђује анализом узорака узетих на утврђеном месту узорковања.

Количина испорученог гаса изражава се у 5 т 3.

Утврђивање испоручених количина гаса врши на месту испоруке најмање једном у току 
обрачунског периода који не може бити дужи од 31 (тридесетједан) дан, при чему се датум промета 
сматра датум очитавања количине испорученог гаса на уговореном месту испоруке.

Очитавање испоручених количина гаса врши се на мерном уређају у складу са Правилима.
Мерење количине гаса врши се само и искључиво преко мерних уређаја који имају Уверење 

о испитивању издато од надлежног државног органа и неоштећени жиг на свим прописаним местима. 
Мерни уређај се састоји од мерила запремине са или без коректора.

У случају када мерни уређај није мерио количине гаса, или је регистровање било непотпуно, као 
и у другим случајевима утврђеним Уредбом, невалидни мерни подаци се коригују на основу процене 
количина у складу са Правилима.

У случају потребе, Снабдевач може за одређени временски период извршити привремени 
обрачун и фактурисати потрошњу гаса на основу количина без очитавања потрошње гаса, при чему 
се код првог наредног очитавања врши корекција према стварно утрошеним количинама.

Здравствена установа и Снабдевач имају право да захтевају ванредну контролу исправности 
мерног уређаја у складу са Правилима, уколико посумњају у његову исправност, при чему трошкове 
ванредне контроле сноси уговорна страна за коју се ванредном контролом установи да није била у 
праву. Након извршеног испитивања мерног уређаја евентуална корекција обрачуна утрошених 
количина гаса врши се у складу са Правилима.

Снабдевач сноси све ризике као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са припремом 
програма, транспортом и испоруком природног гаса до места испоруке након чега сви ризици и 
одговорност прелазе на Купца.

Општа напомена: Понуђач је у обавези да, сходно чл. 71. став 2. Закона, обавезно поштује 
техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом.



ПОГЛАВЉЕ VI -  ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ БР. 1
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назиа предмета набавке: Набавка природног гаса за период од 24 месеца, ЈН бр. 404-1-112/20-25.

Назив понуђача РуО.о.
Седиште понуђача 

(град, општина и адреса) 10БС)Гр&Јм Сл гр1* V Об

Особа за контакт )омиса|^^

Име и презиме директора I о \илл с И  м "к

Име и презиме законских заступника 1омцс М  и и̂ д ћ

Телефон и мобилни телефон !№>

Факс

Електронска пошта е 'Љ  г  V еу-5. со»у)

Назив банке

Текући рачун понуђача Ј)05^6>Ц о "45

Матични број понуђача №№58 3

Порески идентификациони број ^О М ЗШ Л

& Г р А ,М

Ј З .О б Ј о Е о -дана

уђача:

Напомена:
- Образац се попуњава само у случају када понуђач подноси понуду 
подизвођачем у сулротном исти не треба попуњавати.

тално или са
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