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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ,
Адреса: Светог Николе 7, Ж а б а љ 21230
Интернет страница: www.cistocazabalj.co.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у oтвореном поступку у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ЈН – 11/14 су добра – „Набавка моторног горива по
спецификацији, за период од годину дана од дана закључења уговора“.
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка
5. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација
6.Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

7.Контакт
Лице за контакт: Љиљана Ковач (064/800-96-86)
Е -mail адреса: jkpcistocazabalj@gmail.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН – 11/14 су добра, набавка моторног горива по спецификацији, за
период од годину дана од дана закључења уговора.
Шифра из општег речника јавних набавки- 09100000-Горива (Безоловни бензин
Дизел гориво 09134220 )

09132100 и

2. Партије
Набавка није обликована по партијама.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
Предмет ове јавне набавке је сукцесивна испорука, према потребама Наручиоца, до 26100
литара Евро дизела и до 1500 литара Евро премијум БМБ 95 бензина, с тим да Наручилац
не мора поручити целокупну количину из предметне јавне набавке.
2. Квалитет

Безоловни моторни бензин је испарљиво гориво нафтног порекла намењено за рад мотора
са унутрашњим сагоревањем и принудним паљењем који се користе за погон моторних
возила.
EVRO DIZEL је врста гасног уља код кога се мање од 65% запремине (укључујући
губитке) дестилује на 250oC и код кога се најмање 85% запремине (укључујући
губитке) дестилује на 350o C у складу са SRPS EN ISO 3405.
Добра која су предмет ове јавне набавке морају да одговарају захтевима из Правилника о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС”,
број 123/2012, 63/2013 и 75/2013):
 EVRO PREMIJUM BMB 95 Безоловни моторни бензин, мора да задовољи све
захтеве стандарда SRPS EN 228.
 EVRO DIZEL треба да испуњава захтеве у складу са стандардом SRPS EN 590.
Наручилац задржава право, да у складу са својим потребама, купује EVRO PREMIJUM
BMB 95 у количини до 1.500 литара, с тим да не мора поручити целокупну количину из
предметне јавне набавке.
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Наручилац задржава право, да у складу са својим потребама, купује EVRO DIZEL у
количини до 26100 литара и EVRO PREMIJUM BMB 95 до 1500 литара , с тим да, такође не
мора поручити целокупну количину из предметне јавне набавке.
3.Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

-Проверу квантитета за сваку појединачну испоруку вршиће за Наручиоца лице које је
довезло возило на сипање горива, тако што ће пратити и проверавати ток утакања горива.
У свим случајевима када лице које је довезло возило, посумња да му је у резервоар сипано
мање горива од количине која је евидентирана на апарату, захтеваће објашњење односно
допунску испоруку тј. усмено ће извршити рекламацију количине.
-Контролу испоруке количина добара, и праћење финансијских средстава везано за
уговор, вршиће испред наручиоца, овлашћена лица из надлежних служби, која ће
упоређивати достављену спецификацију преузетог горива са свим примљеним
појединачним фискалним рачунима.
-Понуђач гарантује под материјалном и кривичном одговорношћу да моторна горива
која испоручује по овој јавној набавци испуњавају све важеће захтеве поводом квалитета и
усаглашености, у складу са одредбама Правилника о техничким и другим захтевима за
течна горива нафтног порекла. Усаглашеност захтева врше контролишу надлежни
државни органи.
4.Рок испоруке
Рок испоруке добара: сукцесивно према потребама наручиоца, односно одмах по доласку на
бензинску станицу испоручиоца, у периоду од године дана од дана закључења уговора о јавној
набавци.
5. Место испоруке
-добра који су предмет набавке испоручују се – на продајним местима-бензинским станицама
Понуђача.

6. Посебни услови у погледу бензинских пумпи и опреме
-Бензинска пумпа, односно бензинске пумпе на којој/којима ће се вршити испорука
моторних горива, мора/ју испуњавати све позитивне законске прописе за рад, као и услове
безбедности, сигурности запослених, купаца и заштите животне средине.
-Понуђач мора да има најмање 2 бензинске пумпе (у власништву или у закупу) на
територији Републике Србије.
-Пумпни аутомати за снабдевање моторних возила на пумпи понуђача морају бити
обележени на следећи начин: за EVRO DIZEL зеленим словима (зелена РАЛ 6029) на жутој
подлози (жута РАЛ 1023); за EVRO PREMIJUM BMB 95 зеленим словима (зелена РАЛ 6029) на
белој подлози.
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈСПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У
СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА
У конкретној јавној набавци не постоји техничка документација и планови.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде(чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
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 (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) Закона);
5) Да понуђач има важећу дозволу (лиценцу) за обављање енергетске делатности издату од
стране Агенције за енергетику Републике Србије. (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона).
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1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
а) да је у претходној пословној години остварио укупан промет од најмање 10.000.000,00
динара;
б) да има најмање 2 бензинске пумпе (бензинских станица у власништву или у закупу) на
територији Републике Србије за испоруку моторног горива.
в) да је предмет јавне набавке-понуде усаглашен са прописаним техничким спецификацијама
за поједине врсте моторног горива.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1 до 4 Закона - Доказ: попуњен, поптипсан и оверен печатом
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА (страна 8/32)

Услов из члана чл. 75. ст. 2. -Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве,
дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица
Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из члана 75.
став 1. тач. 5) Закона, понуђач доказује достављањем важеће дозволе (Лиценце за
обављање енергетске делатности: енергетска делатност: „Трговина моторним и другим
горивима на станицама за снабдевање возила“) издату од надлежног органа- (по важећем
закону то је Агенција за енергетику). Релевантни прописи су Закон о енергетици (Сл.
гласник РС бр.57/2011, 80/2011, 93/2012, и 124/2012) и Правилник о ближим условима и
садржини захтева за издавање, измену и одузимање лиценце за обављање енергетских
делатности и начину вођења регистра издатих и одузетих лиценци (Сл. гласник РС бр.
31/13)
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________ у отвореном поступку јавне набавке
добра – «Набавка моторног горива по спецификацији, за период од годину дана од дана
закључења уговора», број 11/14, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије ;

Место:_____________

Понуђач:

Датум:_____________
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2А. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
а) Потврда о оствареном промету код пословне банке.
б) Понуђач доставља наручиоцу на меморандуму „Списак пумпи на територији Републике
Србије“ са следећим подацима: место, адреса и број телефона и врсту горива која се продаје
укључујући и податак да ли су пумпе са списка у власништву или у закупу. Меморандум
потписује овлашћено лице и свој потпис оверава печатом. У случају да је понуђач у Списку навео
пумпе које нису у његовом власништву већ их користи по основу Уговору о закупу
дужан је да за такве пумпе достави фотокопију важећег уговора о њиховом коришћењу.
в)Понуђач је дужан да достави декларацију, потврду или други адекватан документ из којег се са
сигурношћу може доказати да је моторно гориво које нуди у сагласности са техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног порекла.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
ПОНУЂАЧ НИЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВЉА НА УВИД ДОКАЗЕ КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА.

-Понуђач који је регистрован у „Регистру понуђача“ који такођер води Агенција за привредне
регистре није дужан да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност
обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач.1) до 4),
Закона о јавним набавкама.
У овом случају понуђач је у обавези да на посебном меморандуму наведе да се доказ, да се налази
уписан у „Регистар понуђача“, налази на интернет страници АПР-а. (Наручилац неће одбити
понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако
понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова
јавно доступни).
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су
тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом
те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.

VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ, Светог Николе 7, 21230 Жабаљ, са назнаком:
,,Понуда зајавну набавку добара –Набавка моторног горива по спецификацији, за период од
годину дана од дана закључења уговора, ЈН бр. 11/14 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.11.2014. до 10:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико
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је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи, попуњене и прописно оверене:

Доказе којима се доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1)-4)
Закона;

Образац Понуде

Потврду о оствареном промету

Лиценца о испуњавању услова из члана 75.став 1. тачке 5. Закона.

Документ којим доказује усаглашеност моторног горива са захтевима прописа;

„Списак пумпи на територији Републике Србије“-на меморандуму понуђача

Изјаву о независној понуди

Изјаву о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона

Образац трошкова припреме понуде-опционо

Модел уговора

Образац структуре цене
3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама.
4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ, Светог
Николе 7 са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) „ Набавка моторног горива по
спецификацији, за период од годину дана од дана закључења уговора “, ЈН бр 11/14-НЕ
ОТВАРАТИ”или
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„Допуна понуде за јавну набавку(добра, услуге или радови) „ Набавка моторног горива по
спецификацији, за период од годину дана од дана закључења уговора”, ЈН бр 11/14-НЕ
ОТВАРАТИ”или
„Опозив понуде за јавну набавку(добра, услуге или радови) „ Набавка моторног горива по
спецификацији, за период од годину дана од дана закључења уговора“, ЈН бр. 11/14-НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку(добра, услуге или радови) – „ Набавка моторног
горива по спецификацији, за период од годину дана од дана закључења уговора“, ЈН бр. 11/14-НЕ
ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самосталноподнео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII)
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4. тач.1)до 6) Закона и то податке о:







члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама /детаљним/сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац
изјаве из поглавља V одељак 1.4.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду
у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Наручилац ће поручено моторно гориво плаћати сукцесивно, и то на следећи начин, у
складу са договором са Понуђачем-Испоручиоцем:
- Плаћање након појединачне испоруке-Испоручилац издаје одговарајући документ о
извршеној испоруци, на основу којег је наручилац у обавезу да плати испоручено Гориво у року до
30 дана од дана пријема појединачног документа. [овај рок мора бити складу са Законом о
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роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама(„Сл. гласник РС” бр.
119/2012, дакле максимално 45 дана).
Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гориво, које је предмет јавне набавке, испуњава услове утврђене Правилником о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. Гласник РС“ бр. 123/2012, 63/2013 и
75/2013), што је понуђач дужан да гарантује све време важење уговора.
9.3.Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Рок испоруке добара сукцесивно, према потребама Наручиоца, одмах по испостављеном
појединачном захтеву овлашћеног лица Наручиоца у погледу врсте и количине горива.
Место испоруке добара –на продајним местима Понуђача:
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
9.5. Други захтеви

Посебни услови у погледу бензинских пумпи и опреме
-Бензинска пумпа, односно бензинске пумпе на којој/којима ће се вршити испорука
моторних горива, мора/ју испуњавати све позитивне законске прописе за рад, као и услове
безбедности, сигурности запослених, купаца и заштите животне средине.
-Понуђач мора да има најмање 2 бензинске пумпе (у власништву или у закупу) на
територији Републике Србије.
-Пумпни аутомати за снабдевање моторних возила на пумпи понуђача морају бити
обележени на следећи начин: за EVRO DIZEL зеленим словима (зелена РАЛ 6029) на жутој
подлози (жута РАЛ 1023); за EVRO PREMIJUM BMB 95 зеленим словима (зелена РАЛ 6029) на
белој подлози.

14/32

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 11/2014
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену су урачунати сви нужни трошкови које понуђач има приликом испоруке добара.
Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац се саглашава са променом јединичне цене
моторног горива искључиво из објективних разлога изазваних кретањем цена на тржишту
нафтиних деривата (сходно члану 115. Закона о јавним набавкама).
Цена моторног горива утврђује се одлукама Испоручиоца у складу са кретањима цена на тржишту
нафтних деривата Републике Србије, у складу са законом и подзаконским актима.
До истека уговора, постоји могућност измене уговора у смислу корекција јединичне цене, уколико
буде дошло до промене елемената који чине јединичну цену, док ће укупна вредност основног
уговора остати непромењена.
Испоручено моторно гориво Испоручилац ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан
испоруке, који подразумева дан преузимања нафтних деривата од стране Наручиоца на
бензинским станицама.
У овим случајевима Наручилац не сме да прекорачи вредност набавке.
Испоручилац је у обавези да обавести Наручиоца о променама јединичне цене моторних горива.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И
СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде и у просторијама локалне пореске администрације (за изворне локалне приходе) према
седишту Понуђача
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику на e-mail jkpcistocazabalj@gmail.com или
факсом на број 021/21-00-430, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 011/14.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача
(члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршитиконтролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени
рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
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.
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15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР ИМЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Оцењивање и рангирање понуда за све партије заснива се на следећим елементима критеријума
„економски најповољнија понуда“:
1. Понуђена цена
до 70 пондера
2. Трошковна економичност до 20 пондера
3. Техничке предности
до 10 пондера
УКУПНО ПОНДЕРА
100 пондера
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Понуде се вреднују по следећој формули:
ц=___ц мин______х 70 пондера
ц понуде
ц=број пондера за елеменат критеријума Цена
ц мин=најнижа укупна цена понуде
ц понуде= укупна цена понуде која се оцењује
2. ТРОШКОВНА ЕКОНОМИЧНОСТ1:
Понуђач чије је најближе продајно место удаљено од места седишта наручиоца до 5 км – 20
пондера
Понуђач чије је најближе продајно место удаљено од места седишта наручиоца од 6 до 15 км – 15
пондера
Понуђач чије је најближе продајно место удаљено од места седишта наручиоца више од 16 до 30
км– 10 пондера
Понуђач чије је најближе продајно место удаљено од места седишта наручиоца више од 31 км– 5
пондера

3.ТЕХНИЧКЕ ПРЕДНОСТИ
Елемент критеријума „техничке предности“ вредноваће се на следећи начин, и то уколико понуђач
поседује у власништву или у закупу:
- 51 и више бензинских станица на целој територији Републике Србије ............... 10 пондера
- од 31 – 50 бензинских станица на целој територији Републике Србије ............. 7 пондера
- до 30 бензинска станица на целој територији Републике Србије ......................5 пондера

1

Одређује се удаљеношћу у км, између седишта наручиоца, Жабаљ, Светог Николе 7 и места где се налази
најближе продајно место наручиоца (на коме ће се вршити испорука моторног горива)
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16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера наручилац ће
извршити избор најповољније понуде према елементу критеријума: нижа понуђена укупна
цена а у случају исте понуђене цене, према услову – већем броју бензинских станица.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животнесредине, као и да гарантује
да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља XII.).
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за
заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом
на e-mail
jkpcistocazabalj@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца,
осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење
о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема
одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликомподношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро
рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака
конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара
уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно
такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од
80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави
поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће
подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та
вредност већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка5) Закона.

19/32

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 11/2014

VII. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр_______ од________2014.године, за јавну набавку „Набавка моторног горива по
спецификацији, за период од годину дана од дана закључења уговора“, ЈН број 11/14
1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛФАКС:
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ):
МАТИЧНИ БРОЈ:
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ
УГОВОРА
2.ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А. САМОСТАЛНО
Б.СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В. КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Напомена:заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1. Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Телефон
Одговорно лице
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Број рачуна

2. Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Телефон
Одговорно лице
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Број рачуна
Напомена:Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди .
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
„ Набавка моторног горива по спецификацији, за период од годину дана од дана закључења
уговора “

Укупна цена за тражену количину добара, без
ПДВ-а (26100 л Евро дизела+ 1500л Евро
премијум БМБ 95)
Укупна цена за тражену количину добара са
ПДВ-ом (26100 л Евро дизела+ 1500 л Евро
премијум БМБ 95)
Рок плаћања
Рок важења понуде/минималан рок је 30 дана

Рок испоруке

(одређен
конкурсном
документацијом:
сукцесивно
према потребама наручиоца,
односно одмах по доласку на
бензинску станицу испоручиоца,
у периоду од године дана од дана
закључења уговора о јавној
набавци)

Место и начин испоруке
(Сукцесивно, навести најближе продајно место)

Продајна места, бензинске пумпе
Понуђача,
овлашћено
лице
Наручиоца сукцесивно, према
потребама
точи
захтевану
количину и врсту моторног
горива.

Удаљеност најближег продајног места од места
седишта наручиоца у км
Број бензинских станица на територији
Републике Србије/у власништву или по основу
закупа/
Датум

Понуђач
М. П.

____________________

_____________________
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Напомене:
„Образац понуде“ понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
(Модел уговора понуђач мора да попуни (уписује све податке који су му познати у моменту
подношења понуде), овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора).

УГОВОР
о јавној набавци добарамоторног горива по спецификацији, за период од годину дана од дана закључења
уговора
ред. бр. ЈН– 11/14
закључен дана _____________2014. год. у Жабљу, између:
Уговорне стране :

ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ, Светог Николе 7, 21230 Жабаљ,
заступа Директор Радомир Злоколица
(у даљем тексту: Наручилац)
______________________________ из _________________,
__________________
ПИБ: _____________
Матични број: ______________
Број рачуна: ________________________
Назив банке:________________________
Телефон:_________________
кога заступа __________________________
(у даљем тексту: Испоручилац)

коју

ул.

Подизвођачи2:
1.____________________________________________________________________________
__
2.____________________________________________________________________________
__
Учесници у заједничкој понуди
2

Напомена: попуњава се искључиво у случају подношења понуде са подивођачима или заједничке понуде.
УКОЛИКО СЕ УГОВОР ЗАКЉУЧУЈЕ СА ПОНУЂАЧЕМ КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО, ОВАЈ ДЕО
СЕ НЕЋЕ НАЛАЗИТИ У УГОВОРУ-ДАКЛЕ БИЋЕ БРИСАН.
Када је реч о понуди са подивођачем потребно је уписати: пословна имена свих осталих учесника, имена и
презимена лица овлашћених за заступање, седиште, ПИБ и матични број.
Када је реч о заједничкој понуди потребно је уписати:
-пословно име учесника који је одређен за носиоца посла, име и презиме лица овлашћеног за заступање
групе понуђача-учесника заједничке понуде, седиште, ПИБ и матични број;
-пословна имена свих осталих учесника, имена и презимена лица овлашћених за заступање, седиште, ПИБ и
матични број.
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1.____________________________________________________________________________
__
2.____________________________________________________________________________
__
3.____________________________________________________________________________

Уговорне стране претходно сагласно констатују да:
-је Испоручилац изабран у отвореном поступку јавне набавке– « Набавка моторног горива
по спецификацији, за период од годину дана од дана закључења уговора », у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012), по Одлуци
о покретању поступка број 605/14 од 24.10.2014.године, редни бр ЈН 11/14 и позиву
објављеном на Порталу јавних набавки, дана 24.10.2014.године, и на сајту
www.cistocazabalj.co.rs
-је Испоручилац поднео Понуду бр.________ од ._________2014.године;
- понуда Испоручиоца у потпуности одговара захтевима које је наручилац предвидео у
конкурсној документацији.
Члан 1.
Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора купопродаја добара Евро премијум БМБ 95 и Евро дизела -(у даљем тексту: Гориво) за период од годину дана
од дана закључења уговора.
Врста, количина и цена добара утврђене су према позиву наручиоца, Конкурсној
документацији, и прихваћеној понуди Испоручиоца дел.број__________________ од
____________ године, у спроведеном поступку набавке, а исказане су у спецификацији.
Понуда са спецификацијом из ст. 2 овог чл. чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да:
Испоручује Гориво из чл. 1. овог уговора на свим својим објектима у радно време
односног објекта, сукцесивно, у складу са потребама наручиоца.
Испоручилац гарантује да ће испоручити уговорено добро у року – одмах по доласку
Наручиоца на бензинску станицу Испоручиоца. У случају да то не испоштује, сагласан је
да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога настане.

Члан 3.
Фактурисање испоручениог Горива вршиће се два пута месечно, дужничко поверилачки
однос настаје 15-ог календарског у месецу за продају остварену у првих петнаест
календарских дана у текућем месецу и последњег дана у месецу за продају остварену од
16-ог календарског у текућем месецу до краја месеца.
Рок плаћана за фактурисано Гориво је _____ дана.
Поручене количине могу да иду највише до количине из члана 4. овог уговора.
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Члан 4.
Вредност набавке чини укупна цена за потраживану количину горива у количини
од 26100 литара Еуро Дизела, и 1500 литара Евро премијум БМБ 95, што укупно износи
_____________________ динара без ПДВ-а, односно_____________________динара са
ПДВ-ом.
Наручилац није обавезан да поручи целокуну количину горива уколико се покаже
да су му годишње потребе мање.
Појединачна цена Еуро Дизел горива износи_______________ динара без ПДВ-а,
плус ПДВ који износи ___________ динара, што укупно износи ______________ динара.
Појединачна цена Евро премијум БМБ 95 горива износи_______________ динара
без ПДВ-а, плус ПДВ који износи ___________ динара, што укупно износи
______________ динара.
У случају промене цена Горива, у складу са важећим прописима, Испоручилац има
право да без сагласности Наручиоца испоручује и фактурише гориво по измењеној цени.
У случају из става 1. овог члана Наручилац не сме да прекорачи вредност набавке.
Цене поједининачних испорука за време трајања уговорног периода,обрачунавју се
по ценама на дан испоруке у складу са прописима који регулишу ову област.
Члан 5.
Уговор се закључује на одређено време од годину дана од дана закључења уговора
или до утрошка средстава из члана 4. овог уговора.
Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац се саглашава са променом
јединичне цене моторног горива искључиво из објективних разлога изазваних кретањем
цена на тржишту нафтиних деривата Републике Србије (сходно члану 115. Закона о
јавним набавкама).
Цена моторног горива утврђује се одлукама Испоручиоца у складу са кретањима
цена на тржишту нафтних деривата Републике Србије, у складу са прописима.
Испоручено моторно гориво Испоручилац ће фактурисати Наручиоцу по цени која
важи на дан испоруке, који подразумева дан преузимања нафтних деривата од стране
Наручиоца на бензинским станицама.
У случају из става 2 и 3 . овог члана Наручилац не сме да прекорачи вредност
набавке.
Члан 6.
Испоручилац добара даје гаранцију да ће сва испоручена добра количински и по
спецификацији одговарати спецификацијама из прихваћене понуде и да задовољава
стандарде тржишног квалитета.
Испоручилац гарантује да бензинске пумпе, на којима ће се вршити испорука
моторних горива, испуњавају све позитивне законске прописе за рад, услове безбедности,
сигурности запослених, купаца, заштите од пожара, заштите животне средине, те да су
27/32

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 11/2014

пумпни аутомати за снабдевање моторних возила на пумпи обележени на прописани
начин.
Испоручилац потписивањем уговора потврђује да има _________ бензинских
пумпи (у власништву или у закупу) на територији Републике Србије. Списак јавних
бензинских станица Испоручиоца на којима Наручилац преузима моторно гориво у своја
возила коришћењем компанијске картице, представља саставни део овог Уговора.
Члан 7.
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити искључиво у складу са Законом о
јавним набавкама.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором
решавају споразумно.
За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни
суд у Новом Саду.
Члан 9.
Овај уговор сачињен је у 4 ( четири ) истоветна примерка од којих свака уговорна
страна задржава по 2 ( два ) примерка.
Члан 10.
Уговорне стране сагласно изјављују да су овај уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе у свему прихватају као израз њихове воље.
Члан 11.
Овај уговор сматра се закљученим и ступа на снагу када га потпишу обе уговорне
стране.
ЗА ИСПОРУЧИОЦА:
____________________
Овлашћени потписник

ЗА НАРУЧИОЦА:
________________________
Директор, Радомир Злоколица

Напомена:
Попунити сва празна поља, док се места означена звездицом не попуњавају.
Својим потписом и печатом понуђач потврђује да прихвата све одредбе уговора.
Уговор се сачињава у складу са усвојеном понудом и не сме се мењати
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IX. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Основни елементи структуре понуђене цене у предметној јавној набавци су:
Спецификација
добара

Јединична
цена
без пдв-а

Јединична
цена
са пдв-ом

Кол.
у литр.
макс.
до:

1

2

3
26100

EVRO DIZEL

EVRO PREMIJUM
BMB 95

Укупна цена
без пдв-а

4 (1х3)

Укупна
цена са пдвом

5(2х3)

1500

УКУПНО:

Понуђеним ценама понуђач тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све своје трошкове које ће имати у
реализацији набавке – испоруке горива.
М.П.
ПОНУЂАЧ
_____________________________
(назив понуђача)

________________________
(потпис одговорног лица)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
у колон и 1. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
у колони 2. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колони 4. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити
јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 1.) са траженим количинама (које су наведене у 3.); На крају уписати
укупну цену предмета набавкебез ПДВ-а.
у колони 5. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 2.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.);
На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:____________
М.П.

Потпис понуђача
________________
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ;
У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач________________________________[навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
Р.
бр

Назив трошка

Износ у динарима

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
УКУПНО
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Место и датум:
..............................................

Понуђач:
.....................................................
Печат и потпис
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ХI. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИПО ЧЛАНУ 20. ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ
НАБАВКИ И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

На основу члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС» број 29/2014),
Ја__________________ЈМБГ_______________,као

овлашћено

лице

за

заступање

Понуђача_________________________из__________________одговорно, под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу, потврђујем да смо понуду поднели независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

............................................

Понуђач:

.............................................
Печат и потпис

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац
ће
одмах
обавестити
организацију
надлежну
за
заштиту
конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је
понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у
смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2)Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.
СТ.2.ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач........................................................[навести

назив

понуђача]у

поступку

јавне

набавке „Набавка моторног горива по спецификацији, за период од годину дана од дана
закључења уговора“, бр. 11/14, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем
да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

М.П.

Понуђач
__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом.
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