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ПОЗИВ ДА СЕ ДАЈУ ПОНУДЕ
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив адреса и интернет страница наручиоц:
ЈКП „НАИСУС“ Ниш
са седиштем ул. Кнегиње Љубице бр.1/1, Ниш 18000
Шифра делатности:
3600
Матични број
7211856
ПИБ
100667004
Текући рачуни
325-950080101000478-70, 160-7345-60, 105-353-37
тел /факс
018/245-268
интернт страница наручиоца www.naissus.co.rs
2 Врста наручиоца – јавно предузеће
3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку , на основу члана 32. Закона о јавним
набавкама (Службени гласник РС број 68/15) и чл. 2 Правилника о обавезним елементима
конкурсне докуметнације у поступцима јавних набавки и начина доказивања испуњености
услова ( „Сл гласник РС“ број 29/2013 и бр 104/13) припремњена је конурсна докуметнација
за предметни поступак јавне набавке велике вредности , означене као ЈН 8433/1-1-02
Нису дозвољене варијанте понуда
4. Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке:
Набавка добара- погонско гориво и дестилати нафте Ознака из општег речника набавки
0910000
5. Опис партије уколико је набавка обликована у више партија
Јавна набавка је обликована по партијама и то
Партија 1 - погонско горива за возила и механизацију процењена вредност
24.000.000,00 динара
Партија 2 - лож уље процењена вредност 6.000.000,00 динара
6. Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или
оквирног споразума
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
7. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка.
Не спроводи се резервисана јавна набавка.
8. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација. Не спроводи се електронска
лицитација.
9. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора:
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Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски
најповољнија понуда”.
Елементи критеријума:
1. понуђена цена
80 пондера
2. количински рабат (%)
20 пондера
Број пондера за одређени критеријум ће се израчунавати на следећи начин:
1.
Број пондера за понуђену цену:
Ц мин.
Ц = ------------- x 80
Ц пон.
Ц – Број остварених пондера по овом критеријуму
80 – Максималан број пондера по овом критеријуму
Ц мин. – Најнижа понуђена цена
Ц пон. – Цена из понуде за коју се израчунава број пондера
Број пондера за количински рабат:
Понуда са највећим понуђеним процентом количинског рабата добија 20 пондера
Понуда без понуђеног количинског рабата добија 0 пондера
Број пондера за количински рабат из осталих понуда израчунава се према формули
Понуђени количински рабат
Р = --------------------------------------------------- x 20
Највећи понуђени количински рабат
Р – Број остварених пондера по овом критеријуму
20 – Максималан број пондера по овом критеријуму

2.
–
–
–

10. Право учешћа
Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове за учешће у поступку предвиђен .
75 и 76 Законао јавним набавкама , на начин дефинисан конкурсном докуметацијом
11. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна докуметнација доступна :
Конкурсна документација преузима се на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца ЈКП „Наисус“ Ниш . Непосредно преузимање на адресу ул. Кнегиње Љубице.1/1
Ниш ЈКП „Наисус“ Ниш, у периоду од 07,00-15,00 часова
12. Начин подношење понуда и рок :
Рок за подношење понуда је 30 дана, од дана објављивања на Портал јавних набавки
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште.Уколико понуђач понуду поднесе
путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до датума и
часа који је одређен у овом позиву. Понуде се достављају у писаном облику на српском
језику у затвореној коверти , затворене на начин да се приликом отварања понуде може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара . Понуде се достављајау на адресу ЈКП
„Наисус“ Ниш улица Кнегиње Љубице 1/1 Ниш, са назнаком - Не отварати - Понуда за
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учествовање у отвореном поступку – набавка погонског горива и дестилата нафте, број ЈН
8433/1-1-02
На полеђини коверте уписује се назив, адреса, број телефона и електронска пошта понуђача
Понуда се сматра благовременом ако је примљена у писарници наручиоца у улици Кнегиње
Љубице 1/1 Ниш закључно са 18.04.2016. године, до 10 часова.
Неблаговременом понудом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца
до датума и часа који је одређен у позиву.
Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуђач може да поднесе
само једну понуду.
13. Место , време и начин отварања понуда :
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење
понуда, тј., 18.04.2016. године, у 11 часова, последњег дана горе наведеног рока. Отварање
понуда ће се обавити у улици Кнегиње Љубице 1/1 Ниш., канцеларија број 9, Служба
набавке.
14. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку оварања
понуда. У поступку отварања понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
Представници понуђача, уколико желе активно учешће у поступку отварања понуда, морају
имати овлашћења које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.
15. Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана отварања понуда. Наведену
одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки, у року од три дана, од дана њеног
доношења.
16. Контакт особа:
Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана у времену од
07:00 до 15:00 часова на бројеве телефона:018/502-754 особа за контакт Александар
Јаношевић.
II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1 Опис предмета јавне набавке: - погонска горива и дестилати нафте
2.2. Назив и ознака из општег речника набавке 0910000

6

III. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Предмет јавне набавке: набавка добара- погонско гориво и дестилати нафте
Уколико се понуђач не придржава упутстава и недостави све тражене информације и
податаке који су наведени у конкурсној документацији, или уколико поднесе понуду која не
испуњава услове из конкурсне документације , комисија ће такву понуду одбити као
неприхватљиву.
1. ЈЕЗИК И ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА
Понуда коју припреми понуђач, као и целокупна документација у вези с понудом морају
бити написане на српском језику.
2.ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ
- Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана, од дана отварања понуда (у складу са
чланом 90. Закона о јавним набавкама).
3. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА
Понуђач попуњава понуду читко, јасно и недвосмислено.

-

-

Сви документи поднети у понуди треба да буду у фасцикли –
Пожељно је :
да се сви тражени докази поднесу у одвојеним фасцикалма (ПВЦ омотима или сл. ).
да сви документи поднети у понуди буду повезани траком и запечаћени тако да се не могу
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози,
а да се видно не оштете листови односно печат.
да су фасцикле такве да омогућавају потпуни преглед докуметнације, чак и ако се
докуметн састоји од више листова (омогућено листање).
На задњој страни коверте треба навести назив, адресу и број телефона понуђача, што
омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.У
случају да поднесе група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Рок за подношење понуда је 30 (тридесет) календарских дана од дана објављивања позива за
достављање понуда на Порталу јавних набавки (не рачунајући сам дан објављивањa).
Уколико рок истиче у дан који је нерадан (субота или недеља) или у дан државног празника,
као последњи дан сматраће се први следећи радни дан, до 10 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.04.2016.
године до 10 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 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 подности, сматраће се
неблаговременом.
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Понуде се достављају у запечаћеној коверти са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –
(навести партију за коју понуђач подноси понуду) ЈН 8433/1-1-02 НЕ ОТВАРАТИ
,препорученом пошиљком или лично на адресу:

ЈКП „ Наисус“ Ниш
улица Кнегиње Љубице 1/1, 18000 Ниш
Отварање благовремено приспелих понуда је јавно, у просторијама наручиоца, , након истека
рока за подношење понуда (18.04.2016. године, са почетком у 11 часова).
Отварању понуда могу присутствовати сва заинтересована лица
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији за
јавну набавку уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.
Овлашћење мора да буде оверено и потписано од стране овлашћеног лица.
По окончању поступка јавног отварања понуда, наручилац ће вратити неблаговремено
поднете понуде неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Обавезна садржина понуде:
- Образац понуде – Понуђач је обавезан да образац попуни, потпише и овери печатом на
прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац.
- Понуда за набавку - Понуђач је обавезан да образац попуни, потпише и овери печатом на
прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац
- Општи подаци о подизвођачу Понуђач је обавезан да образац попуни, потпише и овери
печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац ( уколико
подноси понуду са подизвођачем )
- Општи подаци о учешћу у заједничкој понуди -Понуђач је обавезан да образац попуни,
потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у
образац ( уколико подноси заједничку понуду )
- Понуђач је у обавези да достави доказ о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до
4) Закона(фотокопије) или Образац изјаве којим понуђач потврђује да је регистрован као
понуђач у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре; ( Образац изјаве о
упису у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре) Наручилац задржава
право да од изабраног понуђача затражи оверене фотокопије доказа предвиђених чланом 75.
ст. 1. тач. 1) до 4) Закона
- Доказ о испуњености услова из члана 75. ст.1. тач. 5) Закона - Понуђач је у обавези да
достави Лиценцу издату од стране Агенције за енергетику Републике Србије
- Изјава понуђача о локацији и броју објеката - Понуђач је обавезан да образац попуни,
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потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у
образац
- Модел уговора -Понуђач је обавезан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом
на прописаном месту, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.
- Образац структуре цене – за партију за коју понуђач подноси понуду ( уредно
попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица на посебно превиђеном
месту);
- Образац изјаве о независној понуди (попуњен , оверен печатом и потписан од стране
овлашћеног лица на посебно предвиђеном месту);
Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. Став 2. Зјн.- Понуђач је
обавезан да образац попуни, потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује
тачност података унетих у образац.
- Техничка спецификација – мора да буде попуњена и оверена и потписана од стране
овлашћеног лица .
- Овлашћење за заступање уколико обрасце и изјаве који чине саставни део понуде,
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање.
Потписан заведен и оверен важећи ценовник за погонска горива за возила и
механизацију на дан објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне
набавке 17.03.2016 године
-Потписан заведен и оверен важећи ценовник за лож уље на дан објављивања позива за
подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке 17.03.2016 године
-Важећи сертификат ИСО 14001(или одговарајући)-Систем менаџмента заштитом
животне средине-копија сертификата

Начин попуњавања образаца датих у конкурсној докуметнацији
Понуђач понуду доставља у писаном облику на обрасцима садржаним у конкурсној
документацији.
Обрасце и изјаве дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов
саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава
печатом на посебно предвиђеном месту.
Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.
Уколико понуду подноси група понуђача обрасце дате у конкурсној документацији
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
одредити једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у
конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве под
материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању
обавеза из чл. 75 став 2. Закона) који морају бити потписани и оверени печатом од стране
сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из
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групе потписује и печатом оверава
Обрасци и изјаве морају бити потписани од стране овлашћеног лица понуђача и оверен
печатом. Уколико ова документа потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуди доставити овлашћење за потписивање ових
докумената која чине саставни – обавезни део (садржину) понуде.
4. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ
ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ТАКВА ПОНУДА
МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА
- Понуђач може поднети понуду за целокупну набавку или само за одређену партију.
Уколико понуђач поднесе понуду за више партија, докази о испуњености услова из члана 75.
и 76. Закона о јавним набавкама поднети за једну партију, важиће и за понуде које се односе
на остале партије.
- Понуђач је дужан да у понуди посебно назначи на коју се партију односи понуда. Уколико
понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати
свака партија појединачно.
5. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА НИСУ ДОЗВОЉЕНЕ
6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни и опозове своју понуду тако
што ће упутити писмени захтев наручиоцу путем мејла, факса, поште или непосредно.
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да
назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за
контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Наиссус“ Ниш Кнегиње
Љубице 1/1 Ниш
- „Измена понуде за поступак јавне набавке - ( навести набавку и пратију за коју се подноси
понуда ) ЈН бр 8433/1-1-02
- или „Допуна понуде за поступак јавне набавке, - ( навести набавку и партију за коју се
подноси понуда ) ЈН бр 8433/1-1-02
- или „Опозив понуде за поступак јавне набавке - ( навести набавку и пратију за коју се
подноси понуда ) ЈН бр 8433/1-1-02
7. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ
ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО
ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У
супротном, такве понуде ће бити одбијене.
8. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ АНГАЖУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧА, У СВОЈОЈ ПОНУДИ МОРА
ДА НАВЕДЕ ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ
ПОДИЗВОЂАЧУ, ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО
ПОДИЗВОЂАЧА И ПРАВИЛА ПОСТУПАЊА НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ДА СЕ
ДОСПЕЛА ПОТРАЖИВАЊА ПРЕНОСЕ ДИРЕКТНО ПОДИЗВОЂАЧУ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
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.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подобављача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ЈЕ
СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА
НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тачка од 1. до 3. Закона о јавним набавкама, а остале услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о:
1) члану групе који ће бити насилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
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10 ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, УСЛОВА ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНОГ РОКА
Исплата испоручених добара се плаћа у року до 30 дана од дана настанка дужничко –
поверилачког односа. ДПО НАСТАЈЕ ПОСЛЕДЊЕГ ДАНА У ТЕКУЋЕМ МЕСЕЦУ.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ 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.Уколико
Понуђач нуди попусте дужан је да искаже цену са урачунатим попустима.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Понуђач је дужан да достави потписан, заведен и оверен важећи ценовник за
понуђена добра у седишту Наручиоца на дан објављивања Позива за подношење
понуда на Порталу Управе за јавне набавке 17.03.2016 године.
Уколико се цена у понуди разликује од цене из важећег ценовника Понуђач је
дужан да уз Понуду достави образложење цене исказане у Понуди.
Цена нафтних деривата која су предмет ове јавне набавке мења се на основу Одлука
Понуђача у складу са Законом и подзаконским актима Републике Србије, у складу са
кретањем цена нафтних деривата на тржишту нафтних деривата,променом цене сирове
нафте на светском тржишту и променом фискалних обавеза за ову врсту добара
(акцизе,ПДВ, и слично.) Уколико понуђач понуди нижу цену од произвођача, дужан је да у
току реализације Уговора однос цена у % буде исти као и приликом достављања понуде на
дан објављивања на Порталу Управе за јавне набавке.
Испоручено гориво добављач ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан
испоруке.
12. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГНИМА 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 У
СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ
Подаци о Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство
финансија и привреде, Република Србија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, Србија,
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интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs.
Подаци о Заштити животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту животне
средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије,
адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.merz.gov.rs), адреса Агенције за
заштиту животне средине: Руже Јовановића 27а, Београд, интрнет адреса Агенције за
заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs.
Подаци о Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство
рада,запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет
адреса: www.minrzs.gov.rs.
13. ПОДАЦИ О ВРСТИ , САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Сваки понуђач доставља уз понуду правилно попуњену , прописану и оверену изјаву ,
којом се обавезује да ће, у случају да буде изабран као најповољнији понуђач , доставити
средства финансијског обезбеђења тражена у овој набавци
Понуђач је обавезан да приликом потписивања уговора преда бланко соло менице на име
гаранције за добро извршење посла у у висини од по 10% од понуђене цене добара (без ПДВа). (15% у случају из члана 83. став 13. Закона)
Бланко соло меница као гаранција за добро извршење посла траје најмање 5 дана дуже од
дана истека рока за коначно извршење посла после чега ће бити враћене.
Бланко соло меница као гаранција отклањање грешака у гарантном року траје 5 дана дуже од
одређеног гарантног рока.
Менице ће бити враћене Испоручиоцу након успешно испоручених добара и реализације
уговора .
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ , КАО И ЗАШТИТА
ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ ПОНУЂАЧ ОЗНАЧАВА У ПОНУДИ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
које је као такве, у складу са законом (Закон о заштити пословне тајне „Сл. гласник 72/11),
понуђач означио 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 рангорања
понуде.
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржине у понуди
који су посебним прописима утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у
понуди наручилац ће чувати као псоловну тајну имеан заинтересованих лица , понуђача и
података о поднетим понудама до отварања понуда
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
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Заинтересовано лице може, искључиво у писаном облику (мејлом, факсом или поштом),
тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем
понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да заинтересованом
лицу у року од три дана од дана пријема захтева да одговор који ће истовремено објавити
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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.
16. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА
ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ЈАВНОГ ОТВАРАЊА И ВРШИТИ
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
Наручилац има право да након јавног отварања понуда затражи додатна објашњења од
понуђача која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да
врши контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача у складу са чл. 93. Закона
о јавним набавкама.
Додатна објашњења наручилац ће тражити у писаном облику.
Понуђач је дужан да поступи по писаном захтеву наручиоца и достави тражене податке на
начин и роковима који то наручилац захтева.
Уколико понуђач не поступи по налозима из писаног захтева наручиоца његова понуда ће се
одбити као неприхватљива.

17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
У складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама, наручилац може одбити понуду
уколико поседује доказ да је понуђач у предходне три године пре објављивања позива за
подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. овог закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
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односили на исти предмет набавке, за период од предходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. и 2. овог члана може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин
и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена
у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је
предмет јавне набавке истоврстан.
18. ДОДЕЛА УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ЈЕДНАКИХ ПОНУДА
У случају да постоје две, или више понуда, са истом понуђеном ценом наручилац ће
доделити уговор понуђачу који је понудио дужи рок плаћања
19.ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЛИ КАНДИДАТ ДУЖАН ДА ПРИ
САСТАВЉАЊУ СВОЈЕ ПОНУДЕ НАВЕДЕ ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ
ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО
И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У
ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Образац у коме понуђач наводи да је поштовао наведене обавезе је саставни део
конкурсне документације
20. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА, КАО И
ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА СНОСИ ПОНУЂАЧ
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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21. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТА
ПРАВА ПОНУЂАЧА
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице,
који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама овог закона.


Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права.



Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку
ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу
са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.



Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. Члана 149.
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.



После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног
споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке, а
у случају јавне набавке мале вредности је пет дана од дана објављивања одлуке.




Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на одређени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу:



- 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком
поступку без објављивања позива за подношење понуда;



- од 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда
и ако процењена вредност није већа од 120.000,000,00 динара;



- од 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда
и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара;



- 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда
и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара;



- 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда
и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од
120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама;



- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем
је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и
ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара;
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- 0,1 % збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно
понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту
права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00
динара.



Уплату таксе треба извршити на рачун буџета Републике Србије број 840742221843-57, сврха уплате - Републичка администравна такса са назнаком јавне
набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке),
корисник - буџет Републике Србије.



Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама Закона о јавним
набавкама од члана 138. до члана 167.

22. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ:
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као
релевантну цену по јединици мере.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на
следећи начин:
- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима
сматраће се тачним.
- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати
тачном, осим у износима који су дати паушално.
23. ОБАВЕШТЕЊЕ КАДА ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
У складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да уговор о јавној
набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока
за подношење захтева за заштиту права.
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. тачка 5.
Закона о јавним набавкама.
Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем.

24.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може након закључења
уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета
набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне
вредности првобитно закљученог уговора.
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IV ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Образац 4.1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
e- mail за пријем и потврду
пријема докумтнације из поступак
сходно члану 20 ЗЈН
Телефон
Телефакс
Порески број понуђаач ( ПИБ )
Матични број понуђача
Шифра делатности
Назив банке и број рачуна
Лице овлашћено за потписивање уговора

Овлашћено лице
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__________________________

М.П.

Образац 4.2
Партија 1
Понуду дајем ( заокружити начин давања понуде и уписати податке под б) и в)
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
1

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
Порески број понуђаач ( ПИБ )
Матични број понуђача

1

Проценат укупне вредности и набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
АДРЕСА
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
Порески број понуђача ( ПИБ )
Матични број понуђача

НАПОМЕНА:Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него
што има места у горе наведеној табели , потребно је копирати табелу и попунити податке
за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду - подаци о понуђачу - треба са
својим подацима да попуни носилац посла , док податаке о осталим учесницима у
заједничкој понуди треба навести у овој табели .
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Партија 2
Понуду дајем ( заокружити начин давања понуде и уписати податке под б) и в)
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
1

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
Порески број понуђаач ( ПИБ )
Матични број понуђача

1

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
АДРЕСА
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
Порески број понуђача ( ПИБ )
Матични број понуђача

НАПОМЕНА:Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него
што има места у горе наведеној табели , потребно је копирати табелу и попунити податке
за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду - подаци о понуђачу - треба са
својим подацима да попуни носилац посла , док податаке о осталим учесницима у
заједничкој понуди треба навести у овој табели .
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Образац 4.3
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
партија 1

Овом понудом Вам нудимо добра – погонско гориво за возила и механизацију ЈН бр.
8433/1-1-02 за потребе ЈКП Наиссус-а, по ценама датим у спецификацији која је саставни
део ове понуде.
Понуђена цена:
Укупна jeдинична цена без ПДВ - a ______________________ динара
Укупна јединична цена са ПДВ - ом _______________________ динара
Рок за испоруку непрекидно на бензинским пумпама Понуђача у периоду важења уговора.
Куповина је путем кредитне

картице

- на свим бензинским пумпама Понуђача на

територији Републике Србије.
Рок плаћања износи ____________ дана од дана када је дужник примио од понуђача
фактуру, односно други захтев за плаћање.( не краћи од 30 дана ).
Рок важења понуде износи __________ дана од дана отварања понуда.
(не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда)
Стандард и квалитет испоручених добара су у складу са позитивним законским прописима.

Дана ______________________

Понуђач _______________________
Подизвођач _______________________

Напомена : Образац понуде је потребно попунити
Уколико понуђачи поднесе заједничку понуду , група понуђача може да се определи да
образац понуде потписује и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђаћа може да овласи једног понуђача из групе понуђача који ће потписати и
печатом оверити образац понуде.
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Уколико понуђач посноди понуду са подизвођачем овај образац поптисују и оверавају
печатом понуђача и подизвођача
М.П.

Образац 4.3
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
партија 2
Овом понудом Вам нудимо добра – лож уље ЈН бр 8433/1-1-02 за потребе ЈКП Наиссус-а, по
ценама датим у спецификацији која је саставни део ове понуде.
Понуђена цена:
Укупна јединична цена без ПДВ - a ______________________ динара
Укупна јдинична цена са ПДВ - ом _______________________ динара
.Рок за испоруку ________(у року од 3-5 дана од дана позива на месту које за то одреди
наручилац).
Рок плаћања износи ____________ дана, од дана када је дужник примио од понуђача
фактуру, односно други захтев за плаћање.( не краћи од 45 дана ).
Рок важења понуде износи __________ дана од дана отварања понуда.
(не може бити краћи од 60 дана, од дана отварања понуда).
Стандард и квалитет испоручених добара су у складу са позитивним законским прописима.

Дана ______________________

Понуђач _______________________
Подизвођач _______________________

Напомена : Образац понуде је потребно попунити
Уколико понуђачи поднесе заједничку понуду , група понуђача може да се определи да
образац понуде потписује и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђаћа може да овласи једног понуђача из групе понуђача који ће потписати и
печатом оверити образац понуде.
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Уколико понуђач посноди понуду са посизвођачем овај образац поптисују и оверавају
печатом понуђача и подизвођача
М.П.

V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
Редни
број

Услови:

1.

- да jе регистрован код надлежног
органа, односно уписан у
одговарајући регистар

Докази:

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда
- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре,
Напомена:

 У случају да понуду подноси група понуђача,
овај доказ доставити за сваког учесника из
групе
 У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, овај доказ доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача
доставити за сваког од њих)
2.
- да он и његов законски заступник
нису осуђивани за неко од
кривичних дела као чланови
организоване криминалне групе, да
нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично
дело примања или давања мита,
кривично дело преваре

- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И
ПРЕДУЗЕТНИК: Уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова - захтев за издавање овог
уверења може се поднети према месту рођења
(сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о
казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) орган надлежан за унутрашње послове општине на
чијој територији је то лице рођено) и према месту
пребивалишта.“ Напомена: У случају да правно лице
има више законских заступника, овај доказ
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доставити за сваког од њих
- ПРАВНО ЛИЦЕ:
1) За кривична дела организованог криминала УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ
КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се
потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим
у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је
обавештење
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visemsudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
2) За кривична дела против привреде, против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата
и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на
чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица,
којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре.
Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не
обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су
у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда,
потребно је поред уверења Основног суда правно лице достави И
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач
(правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде
и кривично дело примања мита.
Додатно појашњење: Сходно члану 22. Закона о уређењу
судова основни суд у првом степену суди за кривична дела за која
је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора
до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан
други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или
правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности.
Чланом 23. истог закона прописана је надлежност вишег суда
(нпр. виши суд суди за кривична дела за која је као главна казна
предвиђена казна затвора преко десет година).
Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре
отварања понуда
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3.

- 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

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија 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
Напомена:



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

 У случају да понуду подноси група понуђача,
ове доказе доставити за сваког учесника из
групе
 У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача
доставити за сваког од њих)
 Ова уверења не могу бити старија од два
месеца пре отварања понуда
4.

да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке, ако је таква
дозвола предвиђена посебним
прописом

Приложити лиценцу( оригинал или оверену копију)
издату од стране Агенције за енергетику Републике
Србије
Напомена:

 У случају да понуду подноси група понуђача,
овај доказ доставити за сваког учесника из
групе
 У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача
доставити за сваког од њих)
5.

Изјава о поштовању обавеза које
произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити живтне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време подношења понуда.
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Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке, дефинисан чл. 76. Закона, и то:
6.

-да понуђач издаје
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛОКАЦИЈИ И БРОЈУ
компанијскe евиденционe
ОБЈЕКАТА Понуђач је обавезан да образац попуни,
платнe картицe за преузимање потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме
горива
потврђује тачност података унетих у образац
-да поседује најмање три
бензинске пумпe на
територији града Ниша
-близина пумпе локацији
Дуваниште где су просторије
наручиоца удаљености до 3 км
-најмање две пумпе на
деоници ауто-пута НишБеоград
- најмање 2 пумпе на деоници
ауто-пута Београд-Ниш
-најмање 1 пумпа на деоници
ауто-пута Београд-Нови Сад
- најмање једна пумпа на
деоници ауто-пута Нови СадБеоград
-најмање једна пумпа на
деоници ауто-пута Нови СадСуботица
-најмање 1 пумпа на деоници
ауто-пута Нови Сад-Суботица
-најмање 1 пумпа на деоници
ауто-пута Суботица- Нови Сад

5.

Једнака цена на свим пумпама добављача у Србији

6.

Довољан пословни капацитет-да понуђач поседује важеђу
Лиценцу за складиштење нафте и деривата нафте издату од
стране Агенције за енергетику Републике Србије.

Фотокопија лиценце
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Додатне услове из члана 76. Закона, 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, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача, који води Агенција за привредне
регистре, а у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, нису у обавези да
приликом подношења понуде достављају доказе из чл. 75. ст. 1. тач. од 1) до 4) Закона,
АЛИ су у обавези да уз понуду доставе потписан и оверен Образац изјаве, којим
потврђују да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води
Агенција за привредне регистре.
Понуђачи који нису регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре, наведене доказе о испуњености услова треба да доставе копија, а 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 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.
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 и то у виду
Изјаве која се прилаже уз понуду.
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.

27

VI Образац изјаве о упису у Регистар понуђача који води Агенција за
привредне регистре

У вези члана 78. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ...............................................................................................[навести назив понуђача],
уписан је у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, чиме доказује да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Место и датум

Понуђач

________________, _____. ____. 2016. год.

_____________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

МП
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛОКАЦИЈИ И БРОЈУ ОБЈЕКАТА
За реализацију јавне набавке – куповина погонско горива за возила и механизацију , изјављујемо да
на територији Републике Србије поседујемо пумпне станице на следећим локацијама, и то:

Ред
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ПУМПНА
СТАНИЦА

АДРЕСА
(улица и број)

МЕСТО

Место и датум

Понуђач
М.П.

_____________________

_______________________
потпис овлашћеног лица

Напомена: да поседује најмање три бензинске пумпe на територији града Ниша,близина пумпе
локацији Дуваниште где су просторије наручиоца удаљености до 3 км.
-најмање 2 пумпе на деоници ауто-пута Ниш- Београд
- најмање 2 пумпе на деоници ауто-пута Београд-Ниш
-најмање 1 пумпа на деоници ауто-пута Београд-Нови Сад
- најмање једна пумпа на деоници ауто-пута Нови Сад-Београд
-најмање једна пумпа на деоници ауто-пута Нови Сад- Суботица
-најмање 1 пумпа на деоници ауто-пута Нови Сад-Суботица
-најмање 1 пумпа на деоници ауто-пута Суботица- Нови Сад
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VII МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА 1

Закључен дана________________________између

1. ЈКП „НАИСУС“ Ниш
са седиштем ул. Кнегиње Љубице бр.1/1, Ниш 18000
у даљем тексту :Купац ),
које заступа директор, Дејана Андрејевић, дипл ецц,
Матични број
7211856
ПИБ
100667004
Текући рачуни
325-950080101000478-70, 160-7345-60, 105-353-37
и
2._____________________________________,
са седиштем у __________,(у даљем тексту : Продавац),
коју заступа директор
матични број: _________,
ПИБ ___________________________
телефон и телефакс: ___________________ с друге стране
са
Подизвођачима: ( попуњава Продавац ):
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
(назив, седиште, матични број)
Учесницима у заједничкој понуди:( попуњава Продавац)
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
(назив, седиште, матични број) са друге стране.
Уговорене стране констатују:
-да је купац на основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/15) а
на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки дана,
интернет страници ЈКП Наиссус. као и на порталу службених гласила Републике Србије,
спровео отворени поступак број ________ за јавну набавку ____________за потребе
_______________________________
-да је Продавац доставио понуду бр.__________ од ____. ____.2016. год.), која се налази у
прилогу уговора и саставни је део уговора;
-да понуда Продавац у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације,
која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора;
-да је Купац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели
уговора број ________________ од ____.____. 2016. године и понуде Продавца број _____
од ____.____. 2016. године (попуњава Купац )
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је погонско гориво за возила и механизацију коришћењем кредитне
картице за гориво Продавца (у даљем тексту Картица).
Продавац се обавезује да Купцу, за потребе његових возила, испоручује погонско гориво за
возила и механизацију на својим бензинским станицама.
Списак јавних бензинских станица Продавца , на којима ЈКП Наиссус преузима гориво у
своја возила коришћењем Картице, представља саставни део овог Уговора.
ЈКП „Наисус“ се обавезује да Продавцу достави потписан и печатом оверен списак својих
моторних возила са регистарским бројевима – називом корисника и врстом погонског горива
који представља саставни део овог Уговора.
ЈКП „Наисус“ се обавезује да за свако своје возило од продавца купује искључиво ______
наведене у Спецификацији из претходног става.
Члан 2.
Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција горива које врши ЈКП
Наиссус.
Картице се издају ЈКП „Наисус“ након потписивања уговора сагласно Захтеву и
Спецификацији возила за издавање Картице, који чине саставни део овог Уговора
Купцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по свакој Картици, на основу достављених
података од стране Купца и утврђених месечних кредитних лимита од стране Продавца.
Уговорне стране су дужне да изврше примопредају Картица, о чему се саставља Записник
(који потписују овлашћени представници обе уговорне стране.
Члан 3
ЈКП „Наисус“ се обавезује да Картице чува са дужном пажњом да не би дошло до
злоупотребе или губитка. ЈКП „Наисус“ се обавезује да у случају губитка, крађе, или
уништења Картице, о томе обавести Продавца у писаној форми.
Продавац се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи, или уништењу картице,
исту утврди неважећом, и Купцу изда нову картицу.
У случају раскида-непродужавања уговора, ЈКП „Наисус“ је дужан да картице врати
Продавцу
Члан 4
Уколико Продавац ангажује подизвођаче ради реализације уговора, као потписник уговора
сноси сву одговорност за своје подизвођаче.
ЦЕНА
Члан 5
Уговарачи су сагласни да цена-без ПДВ-а износи 24.000.000,00 дин. Цена са ПДВ - ом
биће обрачуната након достављања фактуре продавца у складу са позитивним законским
прописима.
Цена добара утврђује се према спецификацији попуњеној од стране понуђача која је
саставни део уговора. Промена уговорене цене, из става 1. овог члана , извршиће се
уколико, на тржишту дође до повећања или смањења цене горива. Променa цене
примењиваће се на уговорену цену из понуде, која је саставни део овог уговора.
Испоручено гориво Продавац ће фактурисати ЈКП „Наисус“ по цени која важи на дан
испоруке који подразумева дан преузимања нафтних деривата, друге робе и услуга од
стране ЈКП „Наисус“ на бензинским станицама Продавца.
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Члан 6.

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, прималац услуга може након
закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим
предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од
укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања
уговора не може да буде већа од 1.200.000,00 динара
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 7.
ЈКП Наиссус ће извршити плаћање уговорених количина горива, које су преузете путем
картица, према уредно испостављеним фактурама, на текући рачун Продавац , у року од ___
дана, од дана ДПО. ЈКП „Наисус“ ће доспеле обавезе за испоручене количина горива
уплатити на рачун Продавац __________________________,код банке ___________________
Члан 8.
Продавац , коме је додељен уговор, дужан је да приликом закључења уговора достави , као
средство финансијског обезбеђења, достави ЈКП Наиссус меницу за добро извршење посла у
висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ - а. Рок важења –онолико колико
траје рок за испуњење обавезе понуђача
Поднета меница мора бити безусловна и платива на први позив.
У случају не достављања менице за добро извршење посла од стране продавца уговор се
сматра ништавим.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 9.
Продавац је у обавези да, непрекидно на својим бензинским пумпама на територији
Републике Србије у периоду важења уговора испоручује гориво ЈКП „Наисус“ а под
условима из прихваћене понуде Продавца.
КВАЛИТЕТ И РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 10.
Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен прописима СРПС и захтевима
важећег Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.
Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен Правилником о техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног порекла (Сл. гласник РС бр. 123/2012 и 63/2013).
Члан 11.
ЈКП „Наисус“ има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања / пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману случају
приговора на количину робе, ЈКП „Наисус“ одмах обавештава добављача, који је дужан да
упути Комисију за решавање рекламација која ће на лицу места утврдити чињенично стање и
о томе сачинити заједнички записник.
У случају приговора на квалитет робе, ЈКП „Наисус“ одмах обавештава добављача који
упућује стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу.

32

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА
Члан.12.
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној
или организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке (текући
рачун, адреса, овлашћена лица и др.).

Члан.13
ЈКП „Наисус“ прихвата да испуњење обавезе које су предмет овог уговора може бити
онемогућено наступањем:
- више силе, или
- услед забране, или ограничења испоруке робе актом државних органа
У случају наступања једне или више наведених околности из ст.1.овог члана, Продавац не
сноси одговорност за неиспоручене количине.
Продавац је дужан да благовремено обавести, писано ЈКП „Наисус“ о настајању једне или
више околности из ст.1.овог члана и да наведе врсту, почетак и вероватан, односно
очекивани крај дејства те околности.
Продавац се обавезује да ће у периоду важења овог уговора, на својим бензинским
станицама - малопродајним објектима, ЈКП „Наисус“ сукцесивно испоручивати гориво у
складу са одредбама овог уговора.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 14.
У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге Уговорне стране,
Уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој уговорној страни доставити у
писаној форми обавештење о разлозима за раскид Уговора и оставити накнадни примерени
рок од 10 дана за испуњење обавеза.
Уколико друга Уговорна стрна не испуни обавезу ни у року из предходог става, Уговор се
сматра раскинутим.
ВИША СИЛА
Члан 15.
Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплава, пожара,
земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних органа или
организација и других догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који у
потпуности или делимично спречавају Уговорне стране да изврше уговорне обавезе.
РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 16.
Уговор се закључујена одређено време до 31.03.2017.године.
СПОРОВИ
Члан 17.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором.
У случају да спор не могу решити договором, исти ће се решити пред надлежним судом у
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Нишу.
Члан 18.
Измене и допуне овог Уговора производе правно дејство само када се дају у писаној форми и
уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 19
На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе закона којим се
регулишу облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову област.
Члан 20.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.

у ________ , ________. 2016. године.

За ПРОДАВАЦА

За КУПЦА

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

______________________

Дејан Андрејевић, дипл. ецц.

Учесник у заједничкој понуди_______________________
Подизвођач_______________________________________
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VII. МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 2
Закључен дана________________________између
1. ЈКП „НАИСУС“ Ниш
са седиштем ул. Кнегиње Љубице бр.1/1, Ниш 18000 (у даљем тексту Купац ),
које заступа директор, Дејана Андрејевић, дипл ецц,
Матични број
7211856
ПИБ
100667004
Текући рачуни
325-950080101000478-70, 160-7345-60, 105-353-37
и
2._____________________________________,
са седиштем у ________________________________, (у даљем тексту Продавац),
коју заступа директор __________________________матични број: __________________________,
телефон и телефакс: ___________________ с друге стране
са
Подизвођачима: ( попуњава Продавац ):
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
(назив, седиште, матични број)
Учесницима у заједничкој понуди: ( попуњава Продавац )
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
(назив, седиште, матични број) са друге стране.
Уговорене стране констатују:
-да је купац на основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/15) а
на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки дана,
интернет страници ЈКП Наиссус као и на порталу службнених гласила Републике Србије,
спровео отворени поступак број ________ за јавну набавку _____________ за потребе
_______________________________
-да је Продавац доставио понуду бр.__________ од ____. ____.2016. год., која се налази у
прилогу уговора и саставни је део уговора;
-да понуда Продавац у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације,
која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора;
-да је Купац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели
уговора број ________________ од ____.____. 2016. године и понуде Продавца број _____ од
____.____. 2016. године (попуњава Купац)
35

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Чл.1.
Предмет овог уговора је набавка лож уља .Спецификација је саставни део уговора
ЦЕНА
Члан 2
Уговарачи су сагласни да цена без ПДВ - а износи 6.000.000,00 динara. Цена са ПДВ - ом
биће обрачуната након достављања фактуре продавца у складу са позитивним законским
прописима.
Цена добара утврђује се према спецификацији попуњеној од стране понуђача која је саставни део
уговора.

Цена лож уља утврђује се у складу са прихваћеном понудом Продавца.
Уговорена цена се може мењати након закључења овог уговора, само из објективних
разлога, а услед промена цена и услова на тржишту.
Члан 3.
У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, прималац услуга може након закључења
уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке,
с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од
300.000,00 динара

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
ЈКП „Наисус“ се обавезује да вредност преузете робе плати Продавцу у року од ____ дана,
од дана достављања рачуна.
Плаћање за преузету робу се врши на основу испостављених фактура и то уплатом на
текући рачун Продавца назначен у фактури.
Члан 5.
Продавац , коме је додељен уговор, дужан је да у року од 15 дана, од дана закључења
уговора , као средство финансијског обезбеђења, достави ЈКП „Наисус“ меницу за добро
извршење посла у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ - а. Рок важења
– онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача.
Поднета меница мора бити безусловна и платива на први позив.
У случају не достављања менице за добро извршење посла, од стране продавца, уговор се
сматра ништавим.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 6.
Продавац се обавезује да ЈКП „Наисус” – у испоручи добра из члана 1. овог Уговора
сагласно условима из понуде тј., у року од ___________ дана, од дана позива. Испорука ће
се вршити сукцесивно, на месту које одреди ЈКП „Наисус“.
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Члан 7.
У случају да Продавац не испуни своје обавезе у погледу испоруке добара из члана 1 овог
Уговора ЈКП „Наисус“ има право да наплати уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан
закашњења.
Наплату уговорене казне ЈКП „Наисус“ ће извршити без претходног пристанка Продавца,
умањењем рачуна Продавца.
У случају да Продавац не изврши испоруку добара у складу са чланом 4. овог уговора, а
ЈКП „Наисус“ због тога претрпи штету, Пордавац је дужан да ЈКП „Наисус“ употпуности
накнади штету коју утврђује комисија ЈКП „Наисус“.
КВАЛИТЕТ И РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 8.
Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен прописима и захтевима важећег
позитивних прописа
Члан 9.
ЈКП „Наисус“ има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања / пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману случају
приговора на количину робе, ЈКП „Наисус“ одмах обавештава добављача, који је дужан да
упути Комисију за решавање рекламација која ће на лицу места утврдити чињенично стање и
о томе сачинити заједнички записник.
У случају приговора на квалитет робе, Купац одмах обавештава добављача који упућује
стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу.
Члан 10.
Продавац се обавезује ЈКП „Наису“с да пријави сваку промену у погледу овлашћених лица
за контакт при реализацији уговора или до којих дође у поступку испуњења уговором
преузетих обавеза
ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА
Члан11
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној
или организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке (текући
рачун, адреса, овлашћена лица и др.).
Члан 12
ЈКП „Наисус“ прихвата да испуњење обавезе које су предмет овог уговора може бити
онемогућено наступањем:
- више силе, или
- услед забране, или ограничења испоруке робе актом државних органа
У случају наступања једне или више наведених околности из ст.1.овог члана, Продавац не
сноси одговорност за неиспоручене количине.
Продавац је дужан да благовремено обавести, писано ЈКП „Наисус“ о настајању једне или
више околности из ст.1.овог члана и да наведе врсту, почетак и вероватан, односно
очекивани крај дејства те околности.
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ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 13.
Уговор се закључујена одређено време до 31.03.2017.године.

Члан14.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када другастрана
не испуњава или неблаговаремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна писменим путем обавести
другу страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 3о дана од дана пријема писменог
обавештења.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 16.
Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану
сагласност уговорних страна.
Члан 17.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће
решавати стварно надлежни суд у Нишу
Члан 8.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна
задржава по 2(два) примерка.
у _____. ________. 2016. године.

За ДОБАВЉАЧА

За ЈКП „НАИСУС“

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

______________________

Дејан Андрејевић, дипл. ецц.

Учесник у заједничкој понуди_______________________
Подизвођач_______________________________________
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Образац 8
VIII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
партија 1
Назив јавне набавке:
Ред брВрста робе

Јед
мере

Количин Јединична Укупно
а
цена

1

3

4

2

5

6 ( 4*5)

1
2
3
4
5
6
Укупна цена без ПДВ -а
Укупна цена са ПДВ - ом
Издвојени трошкови који чине укупну цену (
царине, превози, осиграње, израде, монтаже идр )

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена:
У обрасцу структуре цене морају се уписати:
1. Јединичне и укупне цене по предметним добрима
2. укупнацена без ПДВ - а и укупна цена са ПДВ - ом
3. посебно исказати / издвојити трошкове који чуне цену ( царина, превоз, осигурање идр )
ЕВЕНТУАЛНЕ НАПО
М.П.

Овлашћено лице
____________________
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Образац 8
VIII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
партија 2
Назив јавне набавке:
Ред брВрста робе

Јед
мере

Количин Јединична Укупно
а
цена

1

3

4

2

5

6 ( 4*5)

1
2
3
4
5
6
Укупна цена без ПДВ - а
Укупна цена са ПДВ - ом
Издвојени трошкови који чине укупну цену (
царине, превози, осиграње, израде, монтаже идр )

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена:
У обрасцу структуре цене морају се уписати :
4. Јединичне и укупне цене по предметним добрима
5. укупнацена без ПДВ - а и укупна цена са ПДВ - ом
6. посебно исказати / издвојити трошкове који чине цену ( царина, превоз, осигурање идр )
ЕВЕНТУАЛНЕ НАПОМЕНЕ:
М.П.

Овлашћено лице
___________________
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Образац 9
IX. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
(овај образац није неопходно попунити)
Партија 1
У

складу са чланом 88.став 1. Закона, понуђач ____________________

____________________________[навести назив понуђача], доставља укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКОВА

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
у _______________ дана ______ 2016. године
Овлашћено лице
__________________
М.П.
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IX. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
(овај образац није неопходно попунити)
партија 2

У

складу са чланом 88.став 1. Закона, понуђач ____________________

____________________________[навести назив понуђача], доставља укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКОВА

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
у _______________ дана ______ 2016. године
Овлашћено лице
_____________________
М.П.
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Образац 10
X. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ - партија 1
Предмет јавне набавке: __________________________
Број јавне набавке: ______________________________
Понуђач: ______________________________________
Датум: ________________________________________

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 68/15), под пуном
кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Давалац изјаве - овлашћено лице
______________________________
Број личне карте и место издавања
______________________________
Својеручни потпис
_____________________________

М. П.
НАПОМЕНА: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди , наручилац ће одмах обезбедити организацију надлежну за заштиту
конкуренцијеОрганизација надлежна за заштиту конкуренције , може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да
је понуђач, осносно заинтересиовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.Мере забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до 2 године .Повреда конкуренције представља
негативну референцу , у смислу чл 82 став 1 тачка 2 ЗЈН
Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од стране лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом .
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Образац 10
X. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ - партија 2

Предмет јавне набавке: ______________________
Број јавне набавке: _________________________
Понуђач: _________________________________
Датум: ___________________________________

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 68/15), под пуном
кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Давалац изјаве - овлашћено лице
______________________________
Број личне карте и место издавања
______________________________
Својеручни потпис
_____________________________

М. П.
НАПОМЕНА: У случају посојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди , наручилац ће одмах обезбедити организацију надлежну за азштиту
конкуренцијеОрганизација надлежна за заштиту конкуренције , може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да
је понуђач, осносно заинтересиовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке усмислу закона којим се оуређује заштита конкуренције. Мере забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до 2 године .Повреда конкуреницје представља
негативну референцу , у смислу чл 82 став 1 тачка 2 ЗЈН
Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од стране лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
Образац 11
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XI. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА
РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈАЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА
ПОНУДЕ

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 68/15),
наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при састављању својих понуда
изричито наведу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује
да је ималац права интелекуалне својине.

ИЗЈАВА

Као понуђач у поступку јавне набавке – ____________ __________________
(ЈН бр._________), изјављујем да сам при састављању понуде поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.

у _______________ дана ________ 2016. године

Овлашћено лице
_______________________

М.П.

45

XII И З Ј А ВА
О ДОСТАВЉАЊУ ЗАХТЕВАНИХ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да ћемо у случају да нам
будете доделили уговор
о јавној набавци
ЈН ___________-- доставити средство
финансијског обезбеђења , са садржином и на начин предвиђен у делу ___________ове
конкурсне докуметације

у _______________ дана ________ 2016. године

Овлашћено лице
____________________

М.П.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРЕБНОГ ГОРИВА У 2016.год.

Р.
б
р.

Цена по
јединиц
и мере
без
ПДВ-а

Оквирне количине /наручилац
задржава право да наручи
количине у зависности од потребе/

Врста горива

Јединиц
а
мере

Количи
на

1

Еуро Дизел
- ЕУД -

Лит.

1

150.000

2

Безоловни моторни
бензин
- БМБ 95 -

Лит.

1

20.000

3

Течни нафтни гас
– ТНГ -

Лит.

1

24.000

4

Премијум Евро Дизел
-УЛТРА Д или Екто Д-

Лит.

1

2.000

5

Еко Адитив за дизел
гориво
- ЕД БЛУ-

Лит.

1

500

Напомена
понуђача

ПДВ
УКУПНА ВРЕДНОСТ- СА ПДВ-ом

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
*Оквирне количине које наручилац планира да наручи базиране су на потрошњи из претходне године са могућношћу
увећања у зависности од увећања
возног парка
У Нишу, март 2016. год.
ШЕФ СЛУЖБЕ
ОДРЖАВАЊА
ВОЗИЛА И
МЕХАНИЗАЦИЈЕ
Ј.Стојановић
Јовица
Стојановић/инж.маш/
______________________

M.П.

ПОНУЂАЧ

__________________________
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРЕБНОГ ЛОЖ УЉА У 2016.год.

Р.
б
р.

1

Врста горива

Једини
ца
мере

Количи
на

Лож уље

ЛИТ.

1

Цена
по
једини
ци
мере
без
ПДВ-а

Оквирне количине/наручилац
задржаво право
да наручи количине у
зависности од потреба/

Напоме
на
понуђа
ча

65.000
ПДВ
УКУПНА ВРЕДНОСТ- / са ПДВ-ом /

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
*Испорука на адресу купца тј.на локацији Изворишта Медиана у Дуваништу,плаћање по
испоруци
*Оквирне количине које наручилац планира да наручи базиране су на потрошњи из
претходне године са могућношћу увећања у зависности
од потреба

У Нишу, март 2016. год.
ШЕФ СЛУЖБЕ
ОДРЖАВАЊА
ВОЗИЛА И
МЕХАНИЗАЦИЈЕ
Ј.Стојановић
Јовица
Стојановић/инж.маш/
______________________
___

М.П.

ПОНУЂАЧ

____________________________
________
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