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ОПШТИ ПОДАЦИ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:
Галеника а.д. Београд
Батајнички друм бб, Београд,
www.galenika.rs

2. Врста поступка
Тендерски поступак у складу са Правилником о набавци добара,
услуга и радова у акционарском друштву Галеника а.д. Београд .
3. Предмет набавке
Предмет набавке је набавка услуга.
4. Циљ поступка
Поступак набавке спроводи се ради закључења уговора на период
од једне године.
5. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана, од дана
пријема понуда.
6. Контакт
Лице за контакт: Ана Томић, е-маil: аtomic@galenika.rs
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ
Опис предмета набавке
Предмет набавке је набавка услуга – Међународна шпедиција по
партијама
Врста и опис предмета набавке саставни је део конкурсне
документације.
Предметна набaвка је обликовaна по партијама.
Опис партијa:
Партија I - Извоз
Партија II - Увоз
Наручилац за сваку партију закључује уговор.
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ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Опис партија
Партија 1. ИЗВОЗ
1. Услуге царињења:
Царињење узорака без подношења царинске декларације, фиксни износ
Царињење извозних пошиљака са подношењем ЈЦИ, до пет наименовања, фиксни износ

Издавање граничне гаранције, фиксни износ
Свако следеће наименовање, фиксни износ
Привремени извоз, до пет наименовања, фиксни износ
Увозно царињење И раздужење ПИР-а робе која се враћа са привременог извоза
Привремени увоз ( активно оплемењивање ) сировина, са отварањем ПУР-а
Извозно царињење финалног производа добијеног у поступку активним полемењивањем сировина и
раздужење ПУР-а
Све врсте молби царинарницама и инспекцијским службама, фиксни износ

2. Превоз робе
Превоз робе на релацији Београд – Истанбул
Фриго шлепер 33 палетe
Фриго камион 15 палетa
Фриго АДР камион 15 палета
Превоз робе на релацији Истанбул – Београд
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палетa
Превоз робе на релацији Београд – Истанбул - Београд
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палетa
Превоз робе на релацији Истанбул – Београд - Истанбул
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палетa
Превоз робе на релацији Подгорица – Београд
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палетa
Превоз робе на релацији Београд - Подгорица – Београд
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палетa

Превоз робе на релацији Београд – Скопље
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палетa
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Превоз робе на релацији Београд – Бијељина
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палетa

Превоз робе на релацији Београд – Триполи (Либија)
Авион
Фриго контејнер 40

Превоз робе на релацији Београд – Сана ( Јемен)
Авион
Фриго контејнер 40

Превоз робе на релацији Београд – Љубљана
Фриго камион 15 палета
Авион

Превоз робе на релацији Београд – Кијев
Фриго шлепер 33 палете
Авион

Превоз робе на релацији Београд – Москва
Авион
Фриго шлепер 33 палете

Превоз робе на релацији Београд – Нови Град
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палета

Превоз робе на релацији Београд – Какањ
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палета

3. Смештај палете по дану са манипулацијом утовар/истовар Еур палете
4. Ангажовање средстава- на износ ефективног трошка
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Партија II -УВОЗ
1. Услуга царињења
Издавање граничне гаранције, фиксни износ
Увозно царињење са подношење ЈЦИ-а, до пет наименовања, фиксни износ
Свако следеће наименовање, фиксни износ
Царињење без подношења ЈЦИ-а, фиксни износ
Привремени увоз, до пет наименовања, фиксни износ
Подношење захтева за смештај код корисника, фиксни износ
Подношење захтева за продужење рока, фиксни износ
Подношење захтева инспекцијским службама за преглед, фиксни износ
Подношење молби и жалби, фиксни износ
2. Ангажована средства- на износ ефективног трошка

Понуђач може поднети понуду за поједине партије или за све
партије. Свака партија се посебно оцењује, а понуђач мора да попуни све
ставке у оквиру неке партије како би понуда била одговарајућа и прихватљива.

Квалитет
Да обезбеди систем управљања квалитетом као и да ниво квалитета у погледу
особља, просторија и опреме, документације, поверавања активности и
транспорта буде у складу са принципима и начелима Добре дистрибутивне
праксе. (Службени гласник бр.13 од 19.02.2016.)
Да има у власништву или закупу царински магацин од 500м2 који има адекватан
простор, инсталације и опрему помоћу којих обезбеђује одговарајуће услове за
складиштење лекова и дијететских производа. Просторије морају бити чисте, суве
и температура у њима треба да се одржава у оквиру прописаних граница од
стране компаније (Галеника а.д. Београд) тј. од 15°Ц до 25°Ц. У складиштима и
возилима о томе морају да постоје адекватни записи који се на захтев достављају
компанији.Да обезбеди да се лекови складиште у одвојеним и јасно обележеним
зонама са ограниченим приступом само овлашћеном особљу. У просторима у
којима се температура прати и контролише треба спровести температурно
мапирање. Сва опрема која се користи за праћење температуре одржава се и
калибрише у редовним временским интервалима. О свим одступањима у
амбијенталним условима насталим током складиштења производа мора да
обавести компанију. (У складу са Смерницама добре праксе у дистрибуцији
лекова , Поглавље 3, Службени гласник бр.13 од 19.02.2016.).
Да обезбеди да се у транспортним средствима температура одржава у оквиру
прописаних граница од стране компаније (Галеника а.д. Београд) тј. од 15°Ц до
25°Ц, као и адекватне записе о томе (који показују време и услове транспорта), а
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који се достављају при истовару робе и компанији. Да се у записима са
транспорта јасно наведе време преузимања производа, као и време коначне
испоруке. Да обезбеди запис о извршеној санитацији возила .
Да обезбеди посебне услове складиштења И транспорта за лекове са специфичним
упутством за руковање (психоактивне контролисане супстанце, лекови И
супстанце осетљиви на температуру (температурни режим 2-8 ºЦ). За производе
осетљиве на температуру да обезбеди коришћење квалификоване опреме за њихов
транспорт ( контејнери или возила са контролисаном температуром).
Да обезбеди компанији да инспектује складиште, као и услове складиштења И
траспорта производа, И усклађеност напред наведеног са принципима ДДП у било
које доба када компанија то затражи.
Да тражи писану сагласност и писмено обавести компанију о свакој
подуговореној активности, за коју и даље он сноси пуну одговорност.
По потписивању Уговора о набавци услуга - Међународна шпедиција, који је
саставни део Конкурсне документације( a најкасније у року од 30 дана) биће
потписан и Уговор о квалитету (за дистрибуцију) који је у складу са захтевима
добре диструбутивне праксе.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар

2.

Да понуђач и 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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објављивања односно слања позива за подношење понуда

4.

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији

5.

Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно
претходни стечајни поступак.

ДОКАЗИ:
1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре
2. ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК:
Извод из казнене евиденције, односно уверење оне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре
ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно
доставити су:
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•
•

Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица,
Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду којим
се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе.

Напомена:
 У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ
и за правно лице и за законског заступника
 У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе
доставити за сваког од њих
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3. ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре
да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена
мера забране обављања делатности
- ПРЕДУЗЕТНИК: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране
обављања делатности
-ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова
Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење
понуда
4. ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и
2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда

Напомена:
Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа
треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у
поступку приватизације

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ДОДАТНИ УСЛОВИ

Пословни капацитет
Ангажовање средстава шпедитера за плаћање ефективних трошкова ( паркинг
сервис, ЦИ, пренаупућење....
Доказ за правно Изјава
којом понуђач прихвата да ефективне
лице: трошкове плати за рачун Наручиоца, и да их
префактурише како је то дефинисано условима
плаћања

Да поседује банкарску гаранцију у износу од најмање 50.000.000,00 динара
којом ће на захтев наручиоца извршити плаћање царинског дуга
Доказ за правно Фотокопија банкарске гаранције
лице:
Кадровски капацитет
Понуђач мора да има најмање 5 царинских агента који поседују лиценцу за рад
коју издаје Управа царине.
Доказ за правно Фотокопије М образаца за напред захтевана лица
лице:
Фотокопије лиценци за царинске агенте
Потврде о важењу захтеваних лиценци.
( важеће лиценце у тренутку отварања понуда)

Технички капацитет
Понуђач мора да има да има у власништву или закупу царински
магацин од мин. 500м2.
Доказ за правно Попуњена изјава која је саставни део Конкурсне
лице: документације
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УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику
Понуда мора бити сачињена на српском језику, као и
сва документа у понуди.
2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања
понуде
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у
обрасце који су саставни део конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у
целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати
или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не
оштете листови или печат.
3. Подношење понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да
иста буде примљена од стране наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за
подношење понуде.
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у
затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања
понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати
писани текст „ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ”, назив и број набавке, а на полеђини
назив, број телефона и адресу понуђача. Понуде се достављају на адресу:
Батајнички друм бб, Београд.
4. Понуда са варијантама није дозвољена
5. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или
опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.
6. Валута и цена
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату
вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће
поступити у складу са чланом 51. Правилника о набавци добaра , услуга и радова
у акционарском друштву Галеника а.д. Београд.
Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене.
7. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Рок плаћања не може бити краћи од 45 дана од извршења услуге
Рачун мора бити оверен од стране овлашћеног лица Наручиоца. Достављен рачун
мора да садржи број и датум закљученог Уговора.
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8. Средства финансијског обезбеђења
Понуђач је обавезан да за своју понуду приложи и соло меницу за
озбиљност понуде, евидентирану у регистар меница и овлашћења код Народне
банке Србије, на износ од 5% вредности понуде без ПДВ-а, као обезбеђење
озбиљности понуде. Уз соло меницу се прилаже менично овлашћење, картон
депонованих потписа и ОП образац. Соло меница ће се употребити ако изабрани
Понуђач одустане од понуде односно од закључења уговора.
Понуђач коме буде додељен уговор, је дужан да одмах по
закључењу овог Уговора, на име доброг извршења посла, преда Налогодавцу
меницу за добро извршење посла у висини 10% од вредности уговора са
калузулом „без приговора“ или на „први позив“ издату од стране пословне
банке изабраног понуђача. Меница за добро извршење посла траје 30 дана
дуже од рока одређеног за коначан завршетак посла.
Реализација средстава финансијског обезбеђења
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења .
9. Заштита података наручиоца
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које
понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању
поверљивих података.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да
их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.
10. Заштита података понуђача
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима
садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је
као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити
давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних
услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената
критеријума и рангирање понуде.
11. Додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде
Заинтересована лица могу тражити у писаном облику додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде. Наручилац
ће
заинтересованом лицу послати одговор у писаном облику и истовремено ту
информацију објавити на својој интернет страници.
Питања треба упутити на адресу Галеника а.д. Београд, Батајнички
друм бб, Београд-Земун уз напомену „Објашњења – набавка број 36/2017”, чији је
предмет набавка услуга „Међународна шпедиција”, предајом на писарници
наручиоца или на е-маил: аtomic@galenika.rs
12. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће
му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и
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контролу (увид) код понуђача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке
рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је
јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
13. Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума
економски најповољнија понуда.
Избор најповољније понуде извршиће Комисија Наручиоца по
критеријуму „економски најповољније понуде“ уз коришћење следећих
елемената:
ПАРТИЈА 1. - ИЗВОЗ
Елементи критеријума економски најповољније понуде(за Партију 1.) су:
Цена.................................. 80 пондера
Ангажовање средстава....9 пондера
Референце......................... 11 пондера
Укупно:
100 пондера
1. ЦЕНА
Код овог критеријума упоређиваће се понуђене цене са најнижом понуђеном ценом. Највећи могући број
бодова
код овог критеријума износи 80 бодова и њих добија понуда са најнижом понуђеном ценом.
Број бодова за остале понуде добија се према формули :
БЦ = Маx бод x Цмин/Ц1,Ц2,Ц3...
БЦ = бодови по основу цене из понуде
Цмин = најнижа цена
Ц1, Ц2 ,Ц3... = цене понуђача
Цена (Услуга царињења)
1
Царињење узорака без подношења царинске декларације, фиксни износ
2
Царињење извозних пошиљака са подношењем ЈЦИ, до пет наименовања, фиксни износ
3
Издавање граничне гаранције, фиксни износ
4
Привремени извоз, до пет наименовања, фиксни изноз
5
Увозно царињење И раздужење ПИР-а робе која се враћа са привременог извоза
6
Привремени увоз ( активно оплемењивање ) сировина, са отварањем ПУР-а
7
Извозно царињење финалног производа добијеног у поступку
активним
полемењивањем сировина и раздужење ПУР-а
8
Свако следеће наименовање, фиксни износ
9
Све врсте молби царинарницама и инспекцијским службама, фиксни износ
У цену мора бити укључено: Консалтинг из домена међ. и унутрашње шпедиције,
цар. тарифе и цар. Закона, организација транспорта и складиштења унутар и ван
радног времена, обавезно преузимање и достава комплетне документације путем
курира - лично на руке, одређивање особе (курира) која ће бити на располагању
кориснику услуге и ван радног времена уколико то захтева поступак царињења,
састављање царинске декларације и свих осталих докумената која се односе на
поступак царињења робе у складу са ЦЗ.
Укупна цена : збир цена (од 1 до 8)
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8

Пондери за цену на релацији Београд – Истанбул
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палета
Фриго АДР камион 15 палете

3
1
1

Пондери за цену на релацији Истанбул – Београд
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палета

3
1

Пондери за цену на релацији Београд – Истанбул - Београд
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палета

5
1

Пондери за цену на релацији Истанбул – Београд - Истанбул
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палета

5
1

Пондери за цену на релацији Подгорица – Београд
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палета

4
2

Пондери за цену на релацији Београд - Подгорица – Београд
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палета

5
2

Пондери за цену на релацији Београд – Скопље
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палета

2
1

Пондери за цену на релацији Београд – Бијељина
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палета

2
1

Пондери за цену на релацији Београд – Триполи
Авион
Фриго контејнер 40

1
2

Пондери за цену на релацији Београд – Сана
Авион
Фриго контејнер 40

2
4

Пондери за цену на релацији Београд – Љубљана
Фриго камион 15 палете
Авион

2
1

Пондери за цену на релацији Београд – Кијев
Фриго шлепер 33 палете
Авион

4
1

Пондери за цену на релацији Београд – Москва
Фриго шлепер 33 палете
Авион

5
1

Пондери за цену на релацији Београд – Нови Град
Фриго шлепер 33 палете
Фриго шлепер 15 палета

2
1
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Пондери за цену на релацији Београд – Какањ
Фриго шлепер 33 палете
Фриго шлепер 15 палета

2
1

Смештај палете по дану са манипулацијом утовар/истовар Еур палете
3
Укупна цена : збир цена за све превозе + збир цена ( од 1 до 8 )
80
2. Ангажовање средстава
6
2
1
0
9

ГРАТИС
До
0.5 %
0.6 – 1 %
1.1 – 2 %
УКУПНО
3. Референце
Распрострањеност филијала доказати изјавом одговорног лица понуђача
4 испоставе Београд + 4 гранична прелаза
2
3 испоставе Београд + 3 гранична прелаза
1
0-2 испоста е Београд + 0-2 гранична прелаза
0
Искуство у царињењу фармацеутских производа доказати референц листом овереном од стране
овлашћеног лица наручиоца за кога је вршио услуге које су предмет ове набавке.
Има искуства са преко 5
2
Има искуства са 3 д 5
1
Има искуства са 0 до 2
0

2

Поседовање Т1 гаранције
Поседовање HACCAP сертификата

4

2

3
11

УКУПНО

УКУПНО 1+2+3
100
У случају истог броја пондера, предност ће се дати оном понуђачу који има већи број бодова по
критеријуму цене, ( уколико су цене исте ) следећи критеријум су референце
НАПОМЕНА :
Најповољнија понуда биће одобрена применом критеријума економски најповољније понуде
Број бодова наведен у табели односи се на максимални број бодова
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ПАРТИЈА 2. - УВОЗ
Елементи критеријума економски најповољније понуде за Партију 2 су:
1.цена........................
60 пондера
2. ангажовање средстава....15 пондера
3. референце........................25 пондера
Укупно:
100 пондера

Партија II - УВОЗ
УПУТСТВО

ЗА

БОДОВАЊЕ

ПОНУДА

ЗА УСЛУГЕ

ШПЕДИЦИЈЕ

1. ЦЕНА
Код овог критеријума упоређиваће се понуђене цене са најнижом понуђеном ценом. Највећи могући број бодова
код овог критеријума износи 60 бодова и њих добија понуда са најнижом понудјеном ценом.
Број бодова за остале понуде добија се према формули :
БЦ = Маx бод x Цмин/Ц1,Ц2,Ц3...
БЦ = бодови по основу цене из понуде
Цмин = најнижа цена
Ц1, Ц2 ,Ц3... = цене понуђача
Услуга царињења
Р.бр.
Врста услуге
1.
Издавање граничне гаранције, фиксни износ
2.
Увозно царињење са подношење ЈЦИ-а, до пет наименовања, фиксни износ
3.
Свако следеће наименовање, фиксни износ
4.
Царињење без подношења ЈЦИ-а, фиксни износ
5.
Привремени увоз, до пет наименовања, фиксни износ
6.
Подношење захтева за смештај код корисника, фиксни износ
7.
Подношење захтева за продужење рока, фиксни износ
8.
Подношење захтева инспекцијским службама за преглед, фиксни износ
9.
Подношење молби и жалби, фиксни износ
10.
Обезбеђење царинске пропратнице, фиксни износ
11.
Давање транспортних инструкција, опозив и праћење робе
УКУПНО
2. Ангажована средства
Пондери за ангажована средства - ангажовање царинске гаранције шпедитера за плаћање царинских
дажбина у валутном року од 8 дана од дана царињења обрачунато на износ рачуна управе царина
Гратис
15
До 0.5 %
9
0.6 – 1 %
7
1.1 – 1.5 %
5
1.6 – 2 %
3
2.1 – 2.5 %
1
Преко 2.5 %
0
УКУПНО
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60
60
15

15

3. Референце
Распрострањеност филијала доказати изјавом одговорног лица понуђача
4 испоставе Београд + 4 гранична прелаза
20
3 испоставе Београд + 3 гранична прелаза
12
2 испоставе Београд + 2 гранична прелаза
8
1 испостава Београд + 1 гранични прел з
5
0 испостава Београд + 1 гранични прелаз
0
Искуство у царињењу фармацеутских производа доказати референц листом овереном од стране
овлашћеног лица наручиоца за кога је вршио услуге које су предмет ове набавке.
Има искуства са преко 5
5
Има искуства са 3 до 5
3
Има искуства са 0 до 2
0
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Понуђач који поседује сертификат овлашћеног привредног субјекта

5

5

УКУПНО

25

УКУПНО 1+2+3

100

У случају истог броја пондера, предност ће се дати оном понуђачу који има већи број бодова по критеријуму цене,
( уколико су цене исте ) онда по критеријуму референци .

НАПОМЕНА :
Најповољнија понуда биће одобрена применом критеријума економски најповољније понуде
Број бодова наведен у табели односи се на максимални број бодова

14. Понуде са истом бројем пондера
У случају да два или више понуђача имају исти број пондера,
предност ће се дати оном понуђачу:
За партију 1- Који понуди нижу цену
За партију 2 – Који понуди нижу цену.
15. Накнада за коришћење патента
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
16. Обавештење о изабраном понуђачу
Наручилац ће писменим путем у року од највише 5 дана обавестите
све понуђаче који су доставили понуду за предметну набавку о изабраном
понуђачу.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
За партију 1,2
На основу позива за подношење понуде за набавку услуга –
Међународна шпедиција 36/2017, дајем понуду како следи:

Понуда број:
Датум:
Понуду подносим за (заокружити):
А. целокупну набавку
Б. партију: (заокружити партију)

Број и назив партије
Партија 1.

Извоз

Партија 2.

Увоз

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде, у складу са својом
понудом, да их потпише и овери печатом

Потпис овлашћеног лица

М.П
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име
или скраћени назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
е-маил:
Рачун - Банка

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
Понуда коју подносим у предметном поступку набавке важи
____________________________ дана од дана отварања понуда.
(уписати број дана важења понуде)
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Пословни капацитет

ИЗЈАВА
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да располажем
неопходним пословним капацитетом односно да прихватам да ефективне
трошкове платим за рачун Наручиоца, и да их префактуришем како је то
дефинисано условима плаћања
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Технички капацитет

И З Ј А В А

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да
поседујемо у власништву или закупу царински магацин од мин. 500м2.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Референтни
наручилац

Лице за контакт
и број телефона

Датум закључења
уговора

Вредност
пружених
услуга без ПДВа

1.

2.

3.

4.

5.
Укупна
вредност
Пружених
услуга
без ПДВ-а

Потпис овлашћеног лица
М.П.

НАПОМЕНА:
У случају да понуђач има више од 5 закључених и реализованих референтних
уговора образац фотокопирати.
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ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Наручилац предметних услуга:
__________________________________________________
(назив и адреса наручиоца)
Лице за контакт:
____________________________________________________
(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је
_____________________________________________________
(навести назив понуђача)
за наше потребе извршио:
______________________________________________________
(навести предмет набавке)
у уговореном року, обиму и квалитету, и да у гарантном року није било
рекламација на исте.

Датум закључења уговора о услугама
шпедиције

Вредност пружених услуга без ПДВ-а

Потпис овлашћеног лица
М.П.

НАПОМЕНА:
У случају да понуђач има више од 5 закључених и реализованих референтних
уговора образац копирати.
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ОБРАЗАЦ ЦЕНА

Партија I – ИЗВОЗ
ЦЕНА:
Врста услуге

Р.бр.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Цена у
динарима (без
ПДВ-а

Са ПДВ-ом

Царињење узорака без подношења
царинске декларације,
фиксни
износ
Царињење извозних пошиљака са
подношењем
ЈЦИ,
до
пет
наименовања, фиксни износ
Издавање
граничне
гаранције
(фиксни износ)
Привремени
извоз,
до
пет
наименовања, фиксни изноз
Увозно
царињење И раздужење
ПИР-а робе која се враћа са
привременог извоза
Привремени
увоз ( активно
оплемењивање
)
сировина,
са
отварањем ПУР-а
Извозно
царињење
финалног
производа добијеног у поступку
активним полемењивањем сировина
и раздужење ПУР-а
Свако следеће наименовање, фиксни
износ
Све врсте молби царинарницама и
инспекцијским службама, фиксни
износ
Укупно:

У цену је укључено:
Консалтинг из домена међ. и унутрашње
шпедиције, цар. тарифе и цар. Закона, организација транспорта и
складиштења унутар и ван радног времена, обавезно преузимање и
достава комплетне документације путем курира - лично на руке,
одређивање особе (курира) која ће бити на располагању кориснику
услуге и ван радног времена уколико то захтева поступак царињења,
састављање царинске декларације и свих осталих докумената која се
односе на поступак царињења робе у складу са ЦЗ.
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Цена превоза на релацији Београд – Истанбул

понуђена цена
Без ПДВ-а са ПДВ-ом

Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палета
Фриго АДР камион 15 палета
Цена превоза на релацији Истанбул – Београд понуђена цена
Без ПДВ-а
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палета

ПДВ-ом

Цена превоза на релацији Београд – Истанбул - Београд понуђена цена
Без ПДВ-а
саПДВ-ом
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палета
Цена превоза на релацији Истанбул - Београд – Истанбул понуђена цена
Без ПДВ-а
саПДВ-ом
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палета
Цена превоза на релацији Подгорица – Београд понуђена цена
Без ПДВ-а
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палета

са ПДВ-ом

Цену превоза на релацији Београд – Подгорица – Београд понуђена цена
Без ПДВ-а
са ПДВ-ом,
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палета
Цену превоза на релацији Београд – Скопље понуђена цена
Без ПДВ-а
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палета

са ПДВ-ом,

Цену превоза на релацији Београд – Бијељина понуђена цена
Без ПДВ-а
са ПДВ-ом,
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палета
Цену превоза на релацији Београд – Триполи понуђена цена
Без ПДВ-а
Авион
Фриго контејнер 40
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са ПДВ-ом,

Цену превоза на релацији Београд – Сана понуђена цена
Без ПДВ-а
Авион
Фриго контејнер 40

са ПДВ-ом,

Цену превоза на релацији Београд – Љубљана понуђена цена
Без ПДВ-а
са ПДВ-ом,
Фриго камион 15 палета
Авион
Цену превоза на релацији Београд – Кијев понуђена цена
Без ПДВ-а
Фриго камион 33 палете
Авион
Цену превоза на релацији Београд – Москва понуђена цена
Без ПДВ-а
Авион
Фриго камион 33 палете

са ПДВ-ом,

са ПДВ-ом,

Цену превоза на релацији Београд – Нови Град понуђена цена
Без ПДВ-а
са ПДВ-ом,
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палета

Цену превоза на релацији Београд – Какањ понуђена цена
Без ПДВ-а
Фриго шлепер 33 палете
Фриго камион 15 палета

са ПДВ-ом,

УКУПНА ЦЕНА превоза.......................................... је:
______________________________________ динара (без ПДВ-а)
______________________________________динара (са ПДВ-ом)
Цена смештаја робе у Царински магацин од мин. 500 м2 понуђена цена
Без ПДВ-а
са ПДВ-ом
Смештај палете по дану са манипулацијом
утовар/истовар Еур палете
УКУПНА ЦЕНА Услуге (од 1 до 8) + Превоз + смештај робе у Царниском
магацину је:
__________________________________________ динара (без ПДВ-а)
_________________________________________ динара (са ПДВ-ом)
За све остале транспорте и релације наручилац ће по потреби договарати са
шпедитером који буде изабран као најповољнији у предметној набавци (цена
не сме бити већа од тржишне у тренутку захтева)
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АНГАЖОВАНА СРЕДСТВА:
(ангажована средства - ангажовање царинске гаранције шпедитера за
плаћање царинских дажбина у валутном року од 8 дана од дана царињења
обрачунато на износ рачуна управе царина) : _____________________________
(уписати гратис или висину у процентима)
РАСПРОСТРАЊЕНОСТ ФИЛИЈАЛА: _______________________(уписати
број испостава и граничних прелаза)
Распрострањеност филијала доказати изјавом одговорног лица понуђача
4 испоставе Београд + 4 гранична прелаза
2
3 испоставе Београд + 3 гранична прелаза
1
0-2 испоставе Београд + 0-2 гранична прелаза
0
ИСКУСТВО
референци)

У

ЦАРИЊЕЊУ:______________________

(уписати

број

Искуство у царињењу фармацеутских производа доказати референц листом
овереном од стране овлашћеног лица наручиоца за кога је вршио услуге које
су предмет ове набавке.
Има искуства са преко 5
2
Има искуства са 3 до 5
1
Има искуства са 0 до 2
0
4
3

Поседовање Т1 гаранције
Поседовање HACCAP сертификата
Уз понуду приложити копију Т1 Гаранције.
Уз понуду приложити копију HACCAP сертификата

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА_______________________
Није дозвољена могућност авансног плаћања. Уколико Понуђач тражи аванс, у
било ком проценту (%) - понуда ће биће искључена из разматрања и одбијена као
неисправна . Плаћање је безусловно одложено у року од _____ дана од дана
извршења услуге. Рачуни ће се испостављати на месечном нивоу, на основу
стварног броја извршених услуга.

28

Партија II - УВОЗ
Партија II –– УВОЗ- спецификација цене
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Врста услуге

Цена у динарима
Без ПДВ ПДВ са ПДВ

Издавање граничне гаранције, фиксни износ
Увозно царињење са подношење ЈЦИ-а, до пет
наименовања, фиксни износ
Свако следеће наименовање, фиксни износ
Царињење без подношења ЈЦИ-а, фиксни износ
Привремени увоз, до пет наименовања, фиксни износ
Подношење захтева за смештај код корисника, фиксни
износ
Подношење захтева за продужење рока, фиксни износ
Подношење захтева инспекцијским службама за преглед,
фиксни износ
Подношење молби и жалби, фиксни износ
Обезбеђење царинске пропратнице, фиксни износ
Давање транспортних инструкција, опозив и праћење робе
УКУПНО: ________________(без ПДВ-а) динара
________________(са ПДВ-ом) динара
У цену је укључено: Састављање царинске декларације и свих осталих
докумената која се односе на поступак царињења робе у складу са ЦЗ,
контролу транспотних и других докумената, састављање записника са
возаром у случају мањка робе - уколико је прималац по товарном листу
шпедитер, подношење пријаве за осигурање у транспорту по налогу
комитента.

АНГАЖОВАНА СРЕДСТВА:_______________ (уписати гратис или вредност
у процентима)

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ
ФИЛИЈАЛА________________________________(уписати број испостава и
граничних прелаза)
Распрострањеност филијала доказати изјавом одговорног лица понуђача
4 испоставе Београд + 4 гранична прелаза
20
3 испоставе Београд + 3 гранична прелаза
12
2 испоставе Београд + 2 гранична прелаза
8
1 испостава Београд + 1 гранични прелаз
5
0 испостава Београд + 1 гранични прелаз
0
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ИСКУСТВО У ЦАРИЊЕЊУ:______________________
(уписати број
референци)
Искуство у царињењу фармацеутских производа доказати референц листом
овереном од стране овлашћеног лица наручиоца за кога је вршио услуге које
су предмет ове набавке.
Има искуства са преко 5
5
Има искуства са 3 до 5
3
Има искуства са 0 до 2
0
5

Понуђач који поседује сертификат овлашћеног привредног субјекта

Уз понуду приложити копију сертификата.
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА_______________________
Није дозвољена могућност авансног плаћања. Уколико Понуђач тражи аванс, у
било ком проценту (%) - понуда ће биће искључена из разматрања и одбијена као
неисправна . Плаћање је безусловно одложено у року од ____ дана од дана
извршења услуге. Рачуни ће се испостављати на месечном нивоу, на основу
стварног броја извршених услуга.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ____________________
(најмање 60 дана од дана отварања понуда)

Потпис овлашћеног лица
М.П.

НАПОМЕНА:
- Образац понуде је потребно попунити.
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ИЗЈАВА
о чувању поверљивих података

____________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ћу све податке
који су нам стављени на располагање у поступку предметне набавке и приликом
реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и
подизвођаче, од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну,
укључујући и све остале информације које могу бити злоупотребљене у
безбедносном смислу.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да
их чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Модел уговора
(понуђач попуњава, парафира
и оверава сваку страну чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора)
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА
Међународна шпедиција по партијама
Набавка бр. 36/2017
Закључен у Београду између:
1. ГАЛЕНИКА а.д. Београд, са седиштем на адреси: Беогард, Батајнички
друм б.б., ПИБ: 100001038, МБ: 07726325 (у даљем тексту Налогодавац) коју
заступа генерални директор Недељко Пантић, дипл. правник
и
2.
__________________
са
седиштем
на
адреси:
_______________,
ул.____________________ бр._______, ПИБ:____________, МБ:____________, (у даљем
тексту: Шпедитер), кога заступа ___________________________________ .
Уговорне стране констатују:
• да је Наручилац, сагласно одредбама Правилника о набавци добара, услуга и
радова у акционарском друштву Галеника а.д. Београд (број 4039/1 од
30.11.2015.г.), на основу позива за подношење понуда објављеном на сајту
Наручиоца дана____ 2017, спровео тендерски поступак за набавку услуга –
Међународна шпедиција
• да је Шпедитер у својству Пoнуђача доставио понуду број _____ од .......2017 год.
за Партију (е)_______ која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни
део.
• Да понуда Шпедитера у потпуности одговара техничким спецификацијама и
другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини
саставни део овог Уговора,
• Да је Наручилац доделио уговор о набави услуге Шпедитеру за Партију (е) број
_____ Одлуком број _________од __________2017. године.

Предмет уговора
Члан 1.
Овим уговором се уређују послови шпедиције које ће Шпедитер обављати за рачун
Налогодавца.
Члан 2.
Налогодавац поверава извршење шпедитерских послова, а Шпедитер се, као
специјализовано, професионално и стручно лице, обавезује да у име и за рачун
Налогодавца изврши све уговорене шпедитерске послове који се односе на увоз, извоз,
превоз и ( ПИР и ПУР).и то:
У складу са понудом Шпедитера бр. __________2017. године, за Партију 1 - Извоз,
Шпедитер се обавезује да на захтев Налогодавца за време важења овог Уговора пружа
следеће услуге:
• Врсте услуга су:
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(1) Царињење узорака без подношења царинске декларације – фиксни износ;
(2) Привремени извоз, до пет наименовања; (3) Увозно царињење и раздужење ПИР-а
робе која се враћа са привременог извоза; (4) Привремени увоз ( активно оплемењивање )
сировина, са отварањем ПУР-а; (5) Извозно царињење финалног производа добијеног у
поступку активним полемењивањем сировина и раздужење ПУР-а; (6) Свако следеће
наименовање – фиксни износ; (7) Све врсте молби царинарницама и инспекцијским
службама, (8) Царињење извозних пошиљака са подношењем ЈЦИ, до пет наименовања,
фиксни износ, (9) Издавање граничне гаранције, фиксни износ
У цену ових услуга укључен је: Консалтинг из домена међународне и унутрашње
шпедиције, царинске тарифе и царинских Закона, организација транспорта
и
складиштења унутар и ван радног времена, обавезно преузимање и достава комплетне
документације путем курира - лично на руке, одређивање особе (курира) која ће бити на
располагању кориснику услуге и ван радног времена уколико то захтева поступак
царињења, састављање царинске декларације и свих осталих докумената која се односе
на поступак царињења робе у складу са ЦЗ.
• Превоз на уговореним релацијама и на уговорени начин су:
(1) на релацији Београд – Истанбул ( Фриго шлепер 33 палете; Фриго камион 15 палета;
Фриго АДР камион 15 палета);
(2) на релацији Истанбул – Београд (Фриго шлепер 33 палете; Фриго камион 15 палета);
(3) на релацији Београд-Истанбул – Београд (Фриго шлепер 33 палете; Фриго камион 15
палета);
(4) на релацији Истанбул – Београд – Истанбул ( Фриго шлепер 33 палете; Фриго камион
15 палета);
(5) на релацији Подгорица - Београд ( Фриго шлепер 33 палете; Фриго камион 15
палета).
(6) на релацији Београд – Подгорица - Београд ( Фриго шлепер 33 палете; Фриго
камион 15 палета).
(7) на релацији Београд – Скопље ( Фриго шлепер 33 палете; Фриго камион 15 палета).
(8) на релацији Београд – Бијељина ( Фриго шлепер 33 палете; Фриго камион 15
палета).
(9) на релацији Београд – Триполи ( Авион; Фриго контејнер 40).
(10) на релацији Београд – Сана (Авион; Фриго контејнер 40).
(11) на релацији Београд – Љубљана ( Фриго камион 15 палета, Авион).
(12) на релацији Београд – Кијев ( Фриго шлепер 33 палете; Авион).
(13) на релацији Београд – Москва ( Фриго шлепер 33 палете; Авион).
(14) на релацији Београд – Нови Град (Фриго шлепер 33 палете; Фриго камион 15
палета).
(15) на релацији Београд – Какањ (Фриго шлепер 33 палете; Фриго камион 15 палета
Фриго шлепер 33 палете; Авион).

•

смештај робе у Царински магацин (мин 500м2), ангажовање царинске гаранције
Шпедитера за плаћање царинских дажбина у валутном року од 8 дана од дана
царињења обрачунато на износ рачуна управе царина

У складу са понудом Шпедитера бр. ______________од ________2017. године, за
Партију 2 - Увоз, Шпедитер се обавезује да на захтев Налогодавца за време важења овог
Уговора пружа следеће услуге:
• Врсте услуга су: (1) Издавање граничне гаранције – фиксни износ; (2) Увозно
царињење са подношење ЈЦИ-а, до пет наименовања; (3) Свако следеће
наименовање – фиксни износ, (4) Царињење без подношења ЈЦИ-а – фиксни
износ; (5)Привремени увоз, до пет наименовања– фиксни износ ; (6) Подношење
захтева за смештај код корисника – фиксни износ; (7) Подношење захтева за
продужење рока – фиксни износ; (8) Подношење захтева инспекцијским
службама за преглед – фиксни износ; (9) Подношење молби и жалби – фиксни
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износ; (10) Обезбеђење царинске пропратнице; (11) Давање транспортних
инструкција, опозив и праћење робе.
У цену ових услуга је укључено: Састављање царинске декларације и свих осталих
докумената која се односе на поступак царињења робе у складу са ЦЗ, контролу
транспотних и других докумената, састављање записника са возаром у случају мањка
робе - уколико је прималац по товарном листу шпедитер, подношење пријаве за

осигурање у транспорту по налогу комитента.
• ангажовање царинске гаранције Шпедитера за плаћање царинских дажбина у
валутном року од 8 дана од дана царињења обрачунато на износ рачуна управе
царина
Обавезе Шпедитера
Члан 3.
Шпедитер се обавезује да за Налогодавцу, по његовом налогу, обавља следеће послове:












Приступи преузимању-достави документације у року од 90 минута од налога
Наручиоца ;
организује увоз и пријем робе, тако што на основу примљене и потврђене
диспозиције, врши инстрадирање, диспонирање робе, претоварне манипулације,
ускладиштење робе и све остале шпедитерске послове, који су у вези са увозом и
извозом робе која је предмет овог Уговора, као и контролу документације и
превозног документа, у складу са важећим законским прописима;
спроведе потребне царинске радње – организује царињење робе, што укључује
сврставање робе у царинску тарифу и давање савета из области царинске тарифе,
израду документације потребне за царињење робе, присуствовање царинском
прегледу робе, контролу и евентуалну рекламацију наплаћених царинских дажбина и
других трошкова и исплати царинске дажбине и друге трошкове за рачун
Налогодавца;
организује сва потребна испитивања робе и предају робе на складиштење;
у свакој прилици поступа како то захтевају интереси Налогодавца и са пажњом
доброг привредника,
обавести Налогодавца о оштећењу ствари, као и о свим догађајима од значаја за њега
и да предузме све потребне мере ради очувања његових права према одговорном
лицу, као и да обезбеди званичан записник ради подношења одштетног захтева,
даје стручне савете и обавља све остале послове из области шпедиције које се односе
на реализацију увоза робе која је предмет овог Уговора, предлажући извршење оних
радњи које на најекономичнији начин обезбеђују повољнији положај Наручиоца и
подноси захтеве за повраћај више плаћених износа и
све остале послове везане за шпедитерске радње предвиђене позитивним прописима
(превоз, складиштење,...)
Члан 4.

Захтеви у погледу квалитета
Шпедитер је дужан:
- да обезбеди и одржава систем управљања квалитетом као и да ниво квалитета у погледу
особља, просторија и опреме, документације, поверавања активности и транспорта буде у
складу са принципима и начелима Добре дистрибутивне праксе. (Службени гласник
бр.13 од 19.02.2016.);
- да за време важења овог уговора поседује у власништву или закупу царински магацин
од 500м2 који има адекватан простор, инсталације и опрему помоћу којих обезбеђује
одговарајуће услове за складиштење лекова и дијететских производа. Просторије морају
бити чисте, суве и температура у њима треба да се одржава у оквиру прописаних граница
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од стране Налогодавца тј. од 15°Ц до 25°Ц. о чему Шпедитер мора да има адекватне
записе које ће на захтев достављати Налогодавцу;
- да обезбеди да се лекови складиште у одвојеним и јасно обележеним зонама са
ограниченим приступом само овлашћеном особљу. У просторима у којима се
температура прати и контролише Шпедитер треба да спроведе температурно мапирање.
Сва опрема која се користи за праћење температуре одржава се и калибрише у редовним
временским интервалима. О свим одступањима у амбијенталним условима насталим
током складиштења производа мора да обавести Налогодавца. (у складу са Смерницама
добре праксе у дистрибуцији лекова , Поглавље 3, Службени гласник бр.13 од
19.02.2016.);
- да обезбеди да се у транспортним средствима температура одржава у оквиру
прописаних граница од стране Налогодавца тј. од 15°Ц до 25°Ц, као и адекватне записе о
томе (који показују време и услове транспорта), а који се достављају при истовару робе и
Налогодавцу. У записима са транспорта мора бити јасно наведено време преузимања
производа, као и време коначне испоруке;
- да обезбеди запис о извршеној санитацији возила;
- да обезбеди посебне услове складиштења и транспорта за лекове са специфичним
упутством за руковање (психоактивне контролисане супстанце, лекови И супстанце
осетљиви на температуру (температурни режим 2-8 ºЦ). За производе осетљиве на
температуру Шпедитре је дужан да обезбеди коришћење квалификоване опреме за њихов
транспорт ( контејнери или возила са контролисаном температуром);
- да обезбеди Налогодавцу да инспектује складиште, као и услове складиштења и
траспорта производа као и усклађеност напред наведеног са принципима ДДП у било које
доба када то Налогодавац затражи;
- да тражи писану сагласност и писмено обавести Налогодавца о свакој подуговореној
активности, за коју и даље он сноси пуну одговорност.
Члан 5.
Шпедитер је обавезан да најкасније приликом потписивања Уговора достави:
- бланко соло меницу за добро извршење посла (10% вредности понуде без ПДВ-а).,
као средство финансијског обезбеђења, оверену, потписану од стране лица
овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном
промету („Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“
бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и
начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр.
56/2011);
- менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ,
без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења
уговорних обавеза по закљученом уговору;
- потврду о регистрацији менице,
- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани
потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере
ЦЕНА ШПЕДИТЕРСКИХ УСЛУГА
Члан 6.
За обављање шпедитерских услуга при царињењу робе ШПЕДИТЕРУ за Партију 1 Извоз
накнада износи ____________ динара без урачунатог ПДВ-а, по свим понуђеним ставкама
из обрасца понуде, за Партију 2 Увоз накнада износи __________ динара без урачунатог
ПДВ-а., по свим понуђеним ставкама из обрасца понуде.
Налогодавац ће Шпедитеру на његов захтев и по испостављеној фактури са приложеном
спецификацијом, накнадити све потребне трошкове (ангажована средства) као и вредност
услуге шпедиције учињене ради извршења налога, у року од ______ дана од дана пријема
фактуре и спецификације трошкова.
У случају да шпедитер не може да обезбеди превоз, Налогодавац ће директно
ангажовати превозника.

35

Сви остали трошкови и услуге биће обрачунате
саставни део овог уговора.

према образцу понуде, који чини

ВАЖНОСТ УГОВОРА
Члан 7.
Шпедитер је у обавези да испрати све уговоре о купопродаји робе између Налогодавца и
ино-партнера за време важења уговора, по ценама датим у понуди.
Рок важности уговора је по захтеву Налогодавца у периоду до годину дана од дана
ступања уговора на снагу.
Међународне уговоре које је шпедитер започео у наведеном периоду, а чија је реализација
дужа од годину дана, шпедитер ће испратити до краја реализације по условима
дефинисаним у овом уговору.
Члан 8.
Шпедитер се обавезује да ће све поверене послове обављати стручно, савесно и са
пажњом доброг привредника, увек водећи рачуна о интересима Налогодавца.
Члан 9.
Шпедитер се обавезује да извештава Налогодавца о стању извршења посла и о свим
чињеницама које су од значаја за очување интереса Налогодавца, а нарочито о чињеници
губитка, уништења или оштећења робе и сачињавања званичног записника ради
подношења одштетног захтева.
Члан 10.
Шпедитер се обавезује да након сваког обављеног посла, поднесе Налогодавцу обрачун
учињених трошкова.
Члан 11.
Шпедитер одговара Наалогодавцу за избор лица којима ће поверити обављање неких од
послова шпедиције, који су предмет овог Уговора као и за његов рад.
Шпедитер се обавазује да уколико Налогодавац у моменту царињења не поседује
неопходна новчана средства уложи своју банкарску гаранцију за плаћање царинског дуга
и осталих евентуалних трошкова прилоком царињења робе.
Члан 12.
Шпедитер се обавезује да изврши све потребне рекламације код трећих лица у погледу
висине наплаћених царина, такси и других трошкова који ће му бити рефундирани кад
испостави фактуру за своје услуге као и да се стара о обезбеђењу права Налогодавца на
накнаду штете, улагањем писменог приговора или на други потребан начин.
У случају мањка- губитка, уништења или оштећења робе, Шпедитер је дужан да
обезбеди званичан записник, ради подношења одштетног захтева
Члан 13.
Као налог за рад Шпедитеру, Налогодавац ће предати диспозицију( налог за царињење) у
писменој форми.
Члан 14.
Налогодавац се обавезује да Шпедитеру, у року од ___ дана по обављеном послуизвршеној услузи, царињењу робе плати накнаду за извршене услуге.
Услов за плаћање накнаде из става 1. овог члана је предаја Налогодавцу следеће
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документације:
- Комерцијална фактура;
- Јединствена царинска исправа;
- Декларација о царинској вредности робе, оверена од стране Управе Царине Републике
Србије;
- Царински рачун;
- Ино-фактура испоручиоца, оверена од стране Управе царине Републике Србије;
- и друга документа којима правда трошкове.
Члан 15.
Наручилац се обавезује да Шпедитеру надокнади трошкове настале у току извршења
посла, по овом Уговору, у року од _____ и то:
- царине и царинске таксе и дажбине,
- трошкове складиштења роба,
- трошкове инспекцијског прегледа и анализе узорака,
- трошкове настале по посебном захтеву Налогодавца
Налогодавац је дужан да благовремено на захтев Шпедитера обезбеди потребна
финансијска средства за плаћање трошкова из става 1. овог члана.
Уколико Налогодавац није у могућности да у тренутку царињења обезбеди неопходна
финансијска средства, Шпедитер је у обавези да наведени износ плати ангажовањем
сопствених средстава (банкарска гаранција), по налогу Налогодавца.
Члан 16.
Налогодавац може у сваком тренутку да откаже уговор, али је у том случају дужан да
Шпедитеру накнади све до тада учињене трошкове у извршењу налога и да му исплати
део вредности услуга шпедиције за рад до отказа уговора.
Члан 17.
Налогодавац има право рекламације примљених фактура од Шпедитера у року од 3(три)
дана од дана пријема истих.
Шпедитер се обавезује да на рекламације одговори у року од 3 (три) дана , па уколико су
рекламације оправдане исте ће уважити и сагласити се да му Налогодавац исплати
неспорни део.
Решавање спорова
Члан 18.
Уговорне стране ће све спорове који настану у извршењу овог уговора решавати
споразумно. Уколико спор није могуће решити споразумно, надлежан за решавање спора
је Привредни суд у Београду.
Завршне одредбе
Члан 19.
Уговор ступа на снагу даном када га потпишу овлашћени представници уговорних страна
и важиће1 (једну) годину.
Датумом закључења Уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних
страна, уколико га уговорне стране не потпишу истовремено.
Члан 20.
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Овај Уговор је сачињен у 4(четири) истоветна примерка и потписан од стране
овлашћених заступника уговорних страна.
Свака уговорна страна задржава по 2(два) примерка уговора.

Шпедитер

Налогодавац
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