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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''БЕОГРАД"
Оглашава позив за прикупљање понуда за:

ПРОДАЈУ И ПРЕУЗИМАЊЕ ОТПАДНОГ ЈЕСТИВОГ УЉА И МАСТИ
- ПО ПАРТИЈАМА
Ред.бр.
ПАРТИЈЕ
ПАРТИЈА
1.
ПАРТИЈА
2.

Назив отпада

Индексни број

Оријентациона
количина на
годишњем нивоу

Отпадно јестиво уље

20 01 25

700 kg

Отпадна маст

20 01 25

120 kg

Заинтересовани купци могу преузети конкурсну документацију на сајту ЈКП ГСП“Београд“
- www.gsp.rs.
Предвиђени период реализације уговора је: годину дана од дана закључења истог или до
испуњења уговора у погледу наведених орјентационих количина, у зависности од тога шта пре
наступи.
Понуде се могу поднети за једну или више партија предмета набавке.
Понуду, у складу са условима из конкурсне документације, доставити у затвореној коверти са
назнаком: «Понуда: не отварај – пријава на конкурс за ПРОДАЈУ И ПРЕУЗИМАЊЕ
ОТПАДНОГ ЈЕСТИВОГ УЉА И МАСТИ - ПО ПАРТИЈАМА ».
На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу и број телефона.
Рок за достављање понуда је 15.06.2018. године до 8,30 часова на писарници ЈКП ГСП
''БЕОГРАД'', ул. Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд.
Јавно отварање понуда обавиће се 15.06.2018. године у 9,00 часова у просторијама ЈКП
ГСП ''БЕОГРАД'', ул. Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд.
Понуде које нису запечаћене, које су непотпуне или су стигле после рока за достављање
понуда, неће се узимати у даље разматрање и биће неотворене враћене понуђачу.
Понуде се достављају на српском језику, у затвореној коверти, овереној печатом, а у свему
према захтевима Продавца из конкурсне документације.
Врста финансијске гаранције:
Бланко сопствена меница - за озбиљност понуде, са картоном депонованих потписа, копијoм
потврде Народне Банке Србије о извршеној регистрацији менице и меничним овлашћењем.
Менично овлашћење мора да гласи на износ од 5% укупне вредности понуде без пореза на
додату вредност.
За све додатне информације везане за продају и преузимање неопасног отпада, можете се
обратити путем факса: 011/366-4087 или путем мејла vesna.spasic@gsp.co.rs
Критеријум за избор понуде – највиша укупна понуђена цена предмета продаје
– по партијама.
Продавац неће вршити продају уколико највиша понуђена цена буде испод
утврђене процењене вредности од стране Продавца или испод реалних тржишних
цена, на дан отварања понуда, што ће бити утврђено провером на тржишту на дан
отварања понуда.
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Присуствовање јавном отварању понуда
1.1.
Отварање понуда је јавно.
1.2.
Пре почетка отварања понуда, представник понуђача који ће присуствовати поступку
отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда
писано пуномоћје/овлашћење.
1.3.
Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за
активно учешће у поступку јавног отварања понуда (увид у понуде, давање примедби на
поступак отварања, оверавање пристиглих понуда, потписивање и преузимање Записника
по завршеном отварању, итд...) мора бити оверено печатом и потписано од стране
овлашћеног лица понуђача.
1.4.
Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће
бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествују у поступку отварања.
1.5.
Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као
такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка
дозвола и др.). Уколико понуђач не достави наведени извода из АПР-а, Комисија ће, пре
почетка отварања понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне
регистре.
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ПРЕДМЕТ: ПРОДАЈА И ПРЕУЗИМАЊЕ ОТПАДНОГ ЈЕСТИВОГ УЉА И МАСТИ
- ПО ПАРТИЈАМА
Ред.бр.
ПАРТИЈЕ
ПАРТИЈА
1.
ПАРТИЈА
2.

Назив отпада

Индексни број

Оријентациона
количина на
годишњем нивоу

Отпадно јестиво уље

20 01 25

700 kg

Отпадна маст

20 01 25

120 kg

Изабрани понуђач је у обавези да има сопствену амбалажу са широким отвором посебно за уље,
посебно за маст.
Локација са које се преузима отпадно уље и маст: ЈКП ГСП“Београд“ Кнегиње Љубице 29, 11000
Београд.
Одношење отпадног уља и масти би било на месец дана или по потреби.
Веродостојном количином сматра се она количина коју представници сауговарача утврде
на вагама Продавца, Купца или услужној ваги, уз обавезно присуство овлашћених
представника Продавца, о чијем саставу и броју ће Купац бити благовремено обавештен.
Мерење се извршава на вагама које поседују Уверење о оверавању мерила издато у
складу са позитивним прописима Републике Србије који регулишу ову област.
Приликом примопредаје/преузимања неопасног отпада представници обе уговорне
стране су дужне да потпишу Документ о кретању отпада (за неопасан отпад), сходно
Закону о управљању отпадом (Сл.Гласник РС број 6/09, 88/10,14/16).
За преузимање наведене врсте отпада (отпадног јестивог уља и масти), понуђач је у обавези да поседује и
достави уз понуду:
1. Решење о издавању дозволе за сакупљање и транспорт отпадног јестивог уља индексног броја 20 01
25 издато од стране министарства надлежног за послове животне средине или надлежног органа
града Београда за послове животне средине
И
2. Решење о издавању дозволе за складиштење и/или третман отпадног јестивог уља индексног броја
20 01 25 издато од стране министарства надлежног за послове животне средине или издатo од
надлежног органа АП уколико се постројење за складиштење налази на територији АП.

Контакт особа је:
Милош Баштовановић, 064 8802-260.
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УПУТСТВО ПОНУђАЧИМА О САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ
Понуду саставити у складу са условима датим у позиву и конкурсној документацији.
ОПШТИ УСЛОВИ:
Понуђач уз понуду је у обавези да достави:
За преузимање наведене врсте отпада (отпадног јестивог уља и масти), понуђач је у обавези да поседује и
достави уз понуду:
1. Решење о издавању дозволе за сакупљање и транспорт отпадног јестивог уља индексног броја 20 01 25
издато од стране министарства надлежног за послове животне средине или надлежног органа града
Београда за послове животне средине
И
2. Решење о издавању дозволе за складиштење и/или третман отпадног јестивог уља индексног броја 20
01 25 издато од стране министарства надлежног за послове животне средине или издатo од надлежног
органа АП уколико се постројење за складиштење налази на територији АП.
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
Понуђач попуњава, потписује и оверава, а у случају заједничке понуде овлашћени представник, Образац
менично писмо-овлашћење за озбиљност понуде (које мора бити потписано од стране овлашћеног лица из
картона депонованих потписа) - Образац 3
Уз Образац меничног писма потребно је доставити:
- бланко сопствену меницу (само потписана од стране овлашћеног лица из картона депонованих
потписа и оверена печатом понуђача)
- картон депонованих потписа (из пословне банке понуђача)
- копију потврде Народне Банке Србије о извршеној регистрацији менице.
Уколико понуђач не достави копију потврде Народне Банке Србије о извршеној регистрацији менице.,
Наручилац ће извршити проверу код Народне Банке Србије да ли је меница наведеног серијског броја
регистрована.
Менично овлашћење треба да гласи на износ од минимум 5% укупне вредности понуде без ПДВ-а.
Бланко сопствена меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу, након закључења уговора и уплате
првог аванса.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА - Образац 2
Понуђач потписује и оверава печатом Изјаву којом потврђује под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, испуњава следеће услове:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1. Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар.
2. Да понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде, као ни његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
3. да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији
Уколико понуђач у понуди не достави Образац 2 или образац Модела уговора понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Такође понуда понуђача за коју Продавац утврди провером на сајту Народне Банке Србије да је
у последњих годину дана, рачунајући од дана јавног отварања понуда, био у блокади по основу
принудне наплате дуже од 5 дана, иста ће бити одбијена као неприхватљива.
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КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ:
Понуђач ће у Обрасцу бр.1 (ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ) навести:
- Јединичну цену дати по килограму преузетог отпада, без пореза на додату вредност, укупну
вредност, без пореза на додату вредност, изражену у динарима.
- Критеријум за избор најповољније понуде је: – највиша укупна понуђена цена предмета
продаје – по партијама.
Продавац ће обуставити поступак продаје уколико највиша понуђена цена буде испод
утврђене процењене вредности од стране Продавца или испод реалних тржишних цена, на
дан отварања понуда, што ће бити утврђено провером на тржишту након отварања понуда,
приликом израде Извештаја.
- Најдужи рок прузимања отпада са локације Продавца, је 5 радних дана од добијања захтева
Продавца.
- Услови и начин плаћања: Купац ће извршити авансну уплату у износу од 10% од вредности
укупне усвојене понуде, у року од 3 дана од дана достављања позива да изврши уплату аванса.
- Позив за уплату аванса ће уследити када Продавац буде имао спремне количине за
преузимање.
- По преузетом отпаду у висини уплаћеног аванса, Купац се обавезује да (сваки наредни пут) у року
који је захтеван од стране Продавца, уплати аванс у износу који је наведен у захтеву Продавца а
највише до 10% од преостале вредности уговора.
- Продавац неће признати понуду или било који део понуде (прилог) који је достављен путем факса.
- Продавац не прихвата никакво додатно условљавање од стране купца, поготово не по питању рока
преузимања и услова и начина плаћања.
- Продавац не издаје финансијске гаранције за повраћај аванса.
- Минимална важност понуде: 20 дана од дана отварања понуда.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА:
1. Понуда мора бити на оригинал обрасцима или образцима који имају идентичан садржај као и
образци из садржаја конкурсне документације достављеним од стране Продавца, читко попуњени.
Понуђач мора да попуни заглавље модела уговора (тачка 1. Модела уговора), парафира и овери
печатом све стране, овери печатом и потпише.
2. Понуда се подноси у затвореној и запечаћеној коверти, до 15.06.2018. године до 8,30 часова
у писарници JKП ГСП ''Београд'', улица Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд.
3. Отварање понуда извршиће се 15.06.2018. године у 9,00 часова у управној згради JKП ГСП
''Београд'', улица Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд.
4. На коверти означити тачан назив позива, адресу за пријем понуда и текст «НЕ ОТВАРАТИ - пријава
на конкурс за ПРОДАЈУ И ПРЕУЗИМАЊЕ ОТПАДНОГ ЈЕСТИВОГ УЉА И МАСТИ - ПО
ПАРТИЈАМА ».
5. На полеђини коверте навести назив, адресу, телефон и лице за контакт подносиоца понуде.
6. Сви обрасци морају бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.
Уколико понуда није достављена на начин како је то захтевано конкурсном документацијом,
ЈКП ГСП ''БЕОГРАД'' ће најпре захтевати разјашњење спорних нејасноћа и неправилности,
уколико исте не буду отклоњене у остављеном року понуда биће одбијена као
неприхватљива.
МОДЕЛ УГОBОРА - Образац 4.
Понуђач а у случају заједничке понуде овлашћени представник, попуњава заглавље модела уговора (тачка 1
модела уговора), потписује исти и оверава, попуњава и битне елементе уговора - цене, рок преузимања,
начин и рок плаћања.
Уколико исти не буду попуњени, а попуњени су у Обрасцу понуде, биће меродавни подаци из понуде.
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Образац 1
Назив понуђача
Назив и седиште понуђача (улица, број, место)
Лице за контакт
Број телефона
Број факса
Електронска пошта
Матични број предузећа

ПОНУДА
Број понуде: ____________

Датум: ______________

У складу са позивом, достављамо Вам понуду за:

ПРОДАЈУ И ПРЕУЗИМАЊЕ ОТПАДНОГ ЈЕСТИВОГ УЉА И МАСТИ - ПО ПАРТИЈАМА
Оријентациона
Ред.бр.
Јединична понуђена
Назив отпада
Индексни број
количина на
ПАРТИЈЕ
ценa за 1 kg
годишњем нивоу
ПАРТИЈА
Отпадно јестиво уље
20 01 25
700 kg
1.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1, БЕЗ УКЉУЧЕНОГ ПДВ-А ИЗНОСИ:

ПАРТИЈА
2.

Отпадна маст

20 01 25

_____________ динара

120 kg

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2, БЕЗ УКЉУЧЕНОГ ПДВ-А ИЗНОСИ:

_____________ динара

Комерцијални услови понуде:
____________ радних дана од добијања
захтева од Продавца

Рок прузимања отпада са локације Продавца

Услови и начин плаћања:
Купац прихвата услов Продавца
Услови и начин плаћања:Продавац ће извршити авансну уплату у износу
од 10% од вредности укупне усвојене понуде, у року од
3 дана од дана достављања позива да изврши уплату аванса.
Позив за уплату аванса ће уследити када Продавац буде имао
спремне количине за преузимање.
По преузетом отпаду у висини уплаћеног аванса, Купац се обавезује да (сваки
наредни пут) у року који је захтеван од стране Продавца, уплати аванс у
износу који је наведен у захтеву Продавца а највише до 10% од преостале
вредности уговора.

Опција понуде важи:

ПОНУЂАЧ ЗАОКРУЖУЈЕ ДА ЛИ ЈЕ САГЛАСАН
СА ЗАХТЕВОМ ПРОДАВЦА

ДА

НЕ

____________ од дана отварања понуда.

Овера чланова Комисије Наручиоца
1.
2.

М.П.

ПОНУЂАЧ
__________________

3.
4.
5.
6.
7.
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Образац 2:
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да испуњавам
захтеване услове захтеване условима конкурсне документације и то:
1.

Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар.

2.

Да понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде, као ни његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.

3.

да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији

Уз образац 2 понуђач доставља и:

За преузимање наведене врсте отпада (отпадног јестивог уља и масти), понуђач је у обавези да поседује и
достави уз понуду:
1. Решење о издавању дозволе за сакупљање и транспорт отпадног јестивог уља индексног броја 20 01 25
издато од стране министарства надлежног за послове животне средине или надлежног органа града
Београда за послове животне средине
И
2. Решење о издавању дозволе за складиштење и/или третман отпадног јестивог уља индексног броја 20
01 25 издато од стране министарства надлежног за послове животне средине или издатo од надлежног
органа АП уколико се постројење за складиштење налази на територији АП.

М.П.

ПОНУЂАЧ
____________________
_
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Образац 3:
На основу Закона о меници , тачака 1, 2, и 6 Одлуке о облику и садржини и начину коришћењу
јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА:
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице КОРИСНИК: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД",
из Београда, Кнегиње Љубице 29 (у даљем тексту : Поверилац)
Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да меницу серијски број
___________________(уписати серијски број менице) може попунити у износу од 5% укупне вредности понуде
без ПДВ-а за: ПРОДАЈУ И ПРЕУЗИМАЊЕ ОТПАДНОГ ЈЕСТИВОГ УЉА И МАСТИ - ПО ПАРТИЈАМА.
Овлашћујемо Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће "Београд", да попуни меницу на
износ од 5% укупне вредности понуде без ПДВ-а и да безусловно и без протеста и трошкова, вансудски у
складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника код свих пословних банака, а у корист
Повериоца Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће "Београд", Кнегиње Љубице 29,
Београд.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да исплату - плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да
поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно
средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање
задужења по овом основу за наплату.
Поверилац може захтевати исплату менице ако:
- Дужник повуче своју понуду после отварања понуде
- Дужник одбије да закључи уговор након што понуда Дужника буде изабрана као најповољнија.
- Дужник не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је
достављен уговор на потписивање
- Након закључења уговора, дужник не изврши уплату аванса у складу са чланом 4. Модела уговора,
на начин како је захтевано конкурсном документацијом.

МЕСТО И ДАТУМ

ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П.
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Образац 4:
МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен између уговорних страна:

УГОВОР

1. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''БЕОГРАД"
Београд, Кнегиње Љубице бр. 29, које заступа директор Жељко Милковић, дипл.маш.инж.(у
даљем тексту: Продавац), с једне
и
2. _____________________________ (назив и седиште Купца), _________________________
(име и презиме генералног директора/директора) (у даљем тексту: Купац), с друге стране
Члан 1.
Предмет купопродаје по овом Уговору су према диспозицији Продавца расположиве количине врсте
отпада _________________________, а по врсти и јединичној цени:
Оријентациона
Ред.бр.
Јединична понуђена
Назив отпада
Индексни број
количина на
ПАРТИЈЕ
ценa за 1 kg без ПДВ-а
годишњем нивоу
ПАРТИЈА
Отпадно јестиво уље
20 01 25
700 kg
1.
УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1, БЕЗ УКЉУЧЕНОГ ПДВ-А ИЗНОСИ:

ПАРТИЈА
2.

Отпадна маст

20 01 25

_____________ динара

120 kg

УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2, БЕЗ УКЉУЧЕНОГ ПДВ-А ИЗНОСИ:

_____________ динара

Јединична цена за партију 1 из предмета уговора утврђена је у понуди Купца и износи
___________________ динара без ПДВ-а.
Јединична цена за партију 2 из предмета уговора утврђена је у понуди Купца и износи
___________________ динара без ПДВ-а.
Члан 2.
Цена из члана 1. овог Уговора подразумева преузимање врсте отпада за партије _________________
са сабирног места FCO ЈКП ГСП ''Београд'', ул. Кнегиње Љубице број 29, Београд.
Члан 3.
Сво отпадно јестиво уље и маст које се налази на сабирном месту ЈКП ГСП ''Београд'', ул. Кнегиње
Љубице број 29, Београд, Купац ће, у току уговорног периода, преузимати сукцесивно.
Продавац је у обавези да писаним путем обавести Купца о постојању робе спремне за преузимање.
Члан 4.
Купац се обавезује да ће обавезу плаћања извршавати на следећи начин, и то:
- авансну уплату на текући рачун Купца код АИК-банке (105-500122-59) у износу од 10% усвојене
понуде што износи ____________________ динара, у року од 3 дана од дана достављања позива да
изврши уплату аванса,
- по преузетим количинама отпадног јестивог уља и масти у висини уплаћеног аванса, Купац се
обавезује да (сваки наредни пут) у року који је захтеван од стране Продавца уплати аванс у износу
који је наведен у захтеву Продавца а највише до 10% од преостале вредности уговора.
Позив за уплату аванса ће уследити када Продавац буде имао спремне количине за преузимање.
Уз обрачун, односно фактуру Продавац је обавезан да Купцу достави и спецификацију преузетих
количина отпадног јестивог уља и масти и то у року од 8 дана од дана преузимања.
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Члан 5.
Купац се обавезује да одмах приступи преузимању врсте отпада за партије _________________,
најкасније у року од ______ радних дана од дана пријема писаног захтева Продавца да роба стоји на
располагању.
У случају кашњења у преузимању робе дуже од 5 дана од дана писменог обавештења од стране
Продавца, Купац се обавезује да плати уговорну казну у износу од 1% вредности робе за сваки дан
кашњења, с тим да укупна вредност уговорне казне не може бити већа од 5% вредности
неблаговремено преузете робе до раскида уговора.
Продавац има право да услед задоцњења у испуњењу уговорене обавезе или неиспуњењу обавезе,
захтева наплату уговорне казне, без обавештења Купца о задржавању тог права.
Наплата уговорне казне не ослобађа Купца обавезе накнаде евентуалне штете.

Члан 6.
_________________________________________________________________________________________
(навести адресу, телефон, факс и контакт особу Купца) где ће Продавац упућивати захтеве за
преузимање отпадног јестивог уља и масти и улате аванса.
Представници Купца су дужни да пре преузимања робе контактирају шефа Службе пријема, контроле
и транспорта робе Продавца по чијим се конкретним налозима примопредаја врши.
Основним документом примопредаје робе сматра се обострано потписана доставница, потписана од
стране представника обе уговорне стране.
Веродостојном количином сматра се она количина коју представници сауговарача утврде на
вагама Продавца, Купца или услужној ваги, уз обавезно присуство овлашћених представника
Продавца, о чијем саставу и броју ће Купац бити благовремено обавештен.
Мерење се извршава на вагама које поседују Уверење о оверавању мерила издато у складу
са позитивним прописима Републике Србије који регулишу ову област.
Приликом примопредаје/преузимања неопасног отпада обе уговорне стране су дужне да
потпишу Документ о кретању отпада (за неопасан отпад), сходно Закону о управљању
отпадом (Сл.Гласник РС број 6/09, 88/10,14/16).
Члан 7.
Купац преузима и отпрема робу својим превозним средствима и својом радном снагом и сноси све
трошкове око преузимања и превоза, као и мерења материјала.
Члан 8.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и важи 12 месеци од дана закључења уговора.
Све евентуалне измене овог Уговора важеће су само уколико су сачињене у писаној форми уз
обострану сагласност уговорних страна.
Промена уговорене цене је могућа уколико на тржишту дође до повећања/смањења цене уговорених
добара за више од 5% у односу на уговорене, када су уговорне стране дужне да коригују цене највише
за проценат повећања/смањења цена на тржишту што се доказује кроз упоређивање цена предмета
уговора од стране Продавца, а релевантним се сматра понуда најмање 3 привредна друштва која се
баве послом који чини предмет овог уговора.
Купац и Продавац су дужни да обавештења о промени цена доставе у року од 10 дана од дана пријема
захтева.
Евентуална промена цена могућа је само уз сагласност уговорних страна, уз обавезно сачињен Анекс
уговора.
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Члан 9.
Сви спорови из овог Уговора решаваће се првенствено споразумно.
Овај Уговор се може раскинути пре уговореног рока само уз писану сагласност сауговарача.
Продавац може раскинути уговор и једнострано у следећим случајевима:
- ако Купац не буде на време преузимао отпадно јестиво уље и маст,
- ако Купац није измиривао финансијске обавезе према Продавцу како је то овим Уговором
предвиђено.
Уколико једна од уговорних страна неоправдано раскине Уговор, дужна је надокнадити другој
уговорној страни трошкове који би настали због једностраног раскида Уговора.
Члан 10.
За све што није обухваћено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 11.
Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати првенствено споразумно, у супротном уговара се
надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 12.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) примерака, од којих је 5 (пет) примерака за Продавца, а 1 (један) је
за Купца.
ЗА КУПЦА

ЗА ПРОДАВЦА

____________________

____________________________________
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