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На основу чл. 55, став 1, тачка 2, чл. 61 став 1 Закона о јавним набавкама
(Сл.гл.РС124/12, 14/2015 и 68/2015), чл.6.
Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности
и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, набавка добара
– Набавка нафтних деривата за потребе обуке ученика II, III, IV године
саобраћајне струке и обуке кандидата у ауто школи број 325 од 17.04.2019.
године

Политехничка школа Пожаревац
Упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Политехничка школа Пожаревац, улица
Јована Шербановића број 5. 12000 Пожаревац;
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности;
Предмет јавне набавке: Набавка добара – Набавка нафтних деривата за потребе обуке
ученика II, III, IV године саобраћајне струке и обуке кандидата у ауто школи;
Назив и ознака из општег речника набавке:
 09132100 - Безоловни бензин 95 октана
 09133000 - Течни нафтни гас (LPG)
 09134200 – Евро дизел
Број јавне набавке мале вредности: 01/2019
Процењена вредност јавне набавке : Цена без ПДВ-а је 1.100.000,00. Цена са
ПДВ-ом је 1.320.000,оо динара.
Број партија: Нема.
Електронска понуда: Не.
Динамичка набавка: Не.
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. Уговор ће бити
додељен једном понуђачу који буде имао највећи број пондера на основу дефинисаног
критеријума за доделу пондера.
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Конкурсна документација се може подићи лично у просторијама Политехничке школе из
Пожаревца, на адреси: Јована Шербановића број 5. или се може преузети са портала
Управе за јавне набавке (www.portal.ujn.gov.rs) или интернет странице наручиоца:
( www.politehnicka.edu.rs ) ;
Рок за достављање понуда је 30.04.2019. године до 10:00 часова. Понуде са одговарајућом
документацијом се подносе поштом, препоручено или лично на адресу наручиоца:
Политехничка школа, улица Јована Шербановића број 5, 12000 Пожаревац. Понуду
доставити у затвореној коверти са обавезном назнаком: ''НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/2019, НАЗИВ–НАБАВКА
ДОБАРА- Набавка нафтних деривата за потребе обуке ученика II, III, IV године
саобраћајне струке и обуке кандидата у ауто школи;
На полеђини коверте обавезно назив, адресу, број телефона понуђача и име особе за
контакт.
Понуђач је дужан да испуни услове из Члана 75. Закона о јавним набавкама (Службени
гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и додатне услове предвиђене конкурсном
документацијом.
Отварање понуда ће се обавити јавно, 30.04.2019. године у 11:00 часова, у просторијама
Политехничке школе у Пожаревцу, просторије библиотеке. Јавност подразумева
присуство представника понуђача који су поднели понуду, а који пре почетка поступка
морају предати посебно писмено овлашћење за присуствовање поступку отварања понуда,
издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица.
Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати. Одлука о додели уговора о
Јавној набавци биће донета у оквирном року од 10 дана од дана отварања понуда.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или
службе 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:
- Подаци о пореским обавезама:
Пореска управа Републике Србије (Министарство финансијаипривреде, Република
Србија), ул. Саве Машковића 3-5, 11000 Београд, Република Србија,Интернет адреса
http://www.poreskauprava.gov.rs
- Подаци о заштити животне средине:
Агенција за заштиту животне средине, ул. Руже Јовановића 27а,11160 Београд, Република
Србија,Интернет адреса: http://www.sepa.gov.rs
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије,
ул.Немањина 22-26, 11 000 Београд, Република Србија,Интернет адреса:
http://www.merz.gov.rs/lat
- Подаци о заштити при запошљавању, условима рада:
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Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, ул. Немањина 11, 11 000
Београд, Република Србија,Интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs
- Локална самоуправа: Општина Пожаревац, Дринска број 2, 12000 Пожаревац, интернет
адреса:http://www.pozarevac.rs

II – УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава услове у складу са чланом
75. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Услови које понуђач мора да испуни су:
1.
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
3.
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4.
да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Испуњеност услова из члана 75. Став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник
РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) понуђач доказује достављањем следећих доказа
(Члан 77. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/2012, 14/2015 и
68/2015) :
1.
2.
3.
4.

извод из регистра надлежног органа;
потврда надлежног суда, односно надлежне полицијске управе;
потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално
осигурање;
важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног
органа.

Испуњеност горе наведених (осим услова ''да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом'') понуђач доказује достављањем Изјаве којом
понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове. Изјава је саставни део ове конкурсне документације и налази се
на страни број 19.
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Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова. Лице уписано у регистар понуђача доставља Решење о
упису у регистар понуђача.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија
је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединачних доказа о испуњености услова.
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 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 и да документује на прописан начин.

III – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Упутство о начину попуњавања образаца
Понуду треба одштампати или читко написати и исту треба да потпише и печатира
понуђaч, на оригиналним обрасцима и моделу уговора.
Понуђач доставља једну понуду, у писаном облику. Ако понуђач достави више
понуда, све понуде тог понуђача биће одбијене као неисправне.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео
понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив понуђача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о
испуњености услова из чл. 75 ст. 1. тачка 5 овог Закона за део набавке који ће извршити
преко подизвођача, на начин одређен чл. 77. Закона.
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу,
обавезан је да исто наведе у понуди, при чему укупно учешће свих подизвођача у
извршењу јавне набавке не може бити већи од 50% од целокупне вредности понуде.
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из Чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне
услове испуњавају заједно.
Услов из Чл. 75 Ст. 1 Тач. 5 овог Закона дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
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Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке
прописане Чл. 81. Ст. 4.
2. Језик понуде
Понуда и сви документи као и преписка везана за понуду коју размењују понуђач и
наручилац треба да буде на српском језику.
3. Цене, начин и услови плаћања и гарантни рок







Понуђач у понуди треба да назначи јединичну цену за сваки појединачни предмет
набавке;
Јединичне цене треба оформити тако да обухвате све трошкове;
Укупну цену у Обрасцу понуде и у Спецификацији као и јединичну цену производа
у спецификацији треба дати у динарима без укљученог пореза;
Јединичне цене које је дао учесник у поступку могу се мењати у складу са
законским и подзаконским актима;
Плаћање ће се извршити на следећи начин: најкасније 45 дана од дана достављања
фактуре за испоручена добра;
Гаранција на набављено добро мора ду буде у складу са прописаним законским
роковима.

4. Критеријум за доделу уговора
Kритеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. Комисија за
јавне набавке ће одабрати понуђача који буде имао највећи број пондера за предметну
јавну набавку.
Елементи на основу којих ће бити одређена економски најповољнија понуда и
начин одређивања броја пондера је следећи:
1.
2.
3.
4.

Укупна вредност понуде – 70 пондера (П1)
Начин испоруке – 10 пондера ( П2)
Рок плаћања – 10 пондера ( П3)
Аналитички преглед месечних трошкова – 10 пондера ( П4)
П1+П2+П3+П4=100 пондера

Начин испоруке: испорука нафтних деривата на пумпама понуђача, путем
електронских картица за свако возило наручиоца.
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Понуђач мора да има пумпу у Граду Пожаревцу са свим врстама горива која су
предвиђена у јавној набавци.
Рок плаћања: одложено плаћање најмање 20 дана од дана фактурисања, односно
најкасније 45 дана од дана фактурисања.
Аналитички преглед месечних трошкова: на крају сваког месеца потребно је
доставити извештај о утрошку горива за свако возило наручиоца, који треба да садржи:
регистарске ознаке возила, датум и време куповине нафтног деривата, врсту нафтног
деривата и износ куповине нафтног деривата.
Начин одређивања броја пондера:
а) Укупна вредност понуде

_____________________70 пондера

Број пондера утврђујe се по формули:
Најнижа укупна вредност понуде х 70
Понуђена укупна вредност

б) Начин испоруке
10 пондера
Сви понуђачи који врше испоруку горива преко електронских картица за свако возило
наручиоца, добијају по 10 пондера. Понуђач мора да има пумпу у Граду Пожаревцу са
свим врстама горива која су предвиђена у јавној набавци.
в) Рок плаћања

10 пондера

Број пондера утврђујe се по формули:
Понуђени рок плаћања х 10
Најдужи понуђени рок плаћања

г) Аналитички преглед месечних трошкова
10 пондера
Сви добављачи који на крају сваког месеца уз рачун, достављају извештај о утрошку
горива за свако возило наручиоца, који треба да садржи: регистарске ознаке возила,
датум и време куповине нафтног деривата, врсту нафтног деривата и износ куповине
нафтног деривата, добијају по 10 пондера.
5. Понуде са варијантама нису дозвољене
У случају да понуђач достави понуду са варијантама, понуда се одбија.
6. Подаци о обавезној садржини понуде
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Обавезну садржину понуде чине попуњени, потписани и оверени сви обрасци из
конкурсне документације, и важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности,
издате од стране надлежног органа и то:
Списак образаца које је потребно попунити, потписати и оверити
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Образац – подаци о понуђачу
Образац- Изјава чланова групе који подносе заједничку
понуду
Образац – општи подаци о члану групе понуђача
Образац – општи подаци о подизвођачу
Образац понуде
Изјава понуђача о независној понуди
Услови за учешће у поступку јавне набавке
Изјава о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним
набавкама
Образац трошкова припремања понуде
Изјава понуђача
Модел уговора
Техничка спецификација
Образац структуре цене са упутством како да се попуни

Образац број 1.
Образац број 2.
Образац број 3.
Образац број 4.
Образац број 5.
Образац број 6.
Образац број 7.
Образац број 8.
Образац број 9.
Образац број 10.
Образац број 11.
Образац број 12.
Образац број 13.

7. Отварање понуда
Комисија за јавне набавке, отвара понуде у присуству представника понуђача који
желе да присуствују отварању понуда, 30.04.2019. године у 11:00 часова.
Комисија за ЈН проверава да ли понуђач испуњава законске услове за учествовање
у поступку (регистрација фирме).
Уколико понуђач не испуњава законске услове или му је документација непотпуна
та понуда неће се уопште узимати у разматрање.
Уколико понуђач испуњава законске услове и ако је доставио комплетну
документацију, Комисија за ЈН саопштава име понуђача, укупну цену понуде и друге
појединости које сматра важећим.
Комисија за ЈН сачињава Записник са отварања понуда који ће садржати преглед
понуда, списак учесника на отварању и појединости са отварања понуда, који потписују
сви чланови комисије.
Комисија за ЈН ће након анализе понуда саставити Извештај у коме ће осим
података наведених у Записнику, дати објашњење вредновања понуда.
Комисија за ЈН свим учесницима у поступку у року од три дана од дана отварања
понуда доставиће фотокопију записника са отварања понуда и накнадно Одлуку о избору
најповољније понуде.
Наручилац ће Обавештење о закљученом уговору огласити у складу са Законом о
јавним набавкама.
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8. Појашњење понуде
Комисија за јавне набавке може, уколико жели, да затражи од понуђача
разјашњење понуде уколико је то неопходно ради провере и поређења понуда. Такав
захтев и одговор на њега ће бити достављен у писменој форми или путем мејла, с тим да
не сме да се мења или коригује цена или садржај понуде, осим уколико је потребно
кориговати аритметичке грешке које открије Комисија за избор приликом проучавања
понуда.
9. Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења у вези
конкурсне документације
Уколико је понуђачу потребно додатно објашњење у вези са конкурсном
документацијом, може га тражити од наручиоца у писаном облику, најкасније пет дана од
дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац је дужан да заинтересовном лицу у
року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да
истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки на својој интернет
страници.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни и опозове своју
понуду најкасније два дана до истека рока за поношење понуда.
10. Негативне референце
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1. Поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 );
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 односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда.
Докази за горе поменуте услове под којима наручилац може одбити понуду дати у
Члану 82. Закону о јавним набавкама.
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11. Битни недостаци понуде
Наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ) ако:
1. Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2. Је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
3. Понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
12. Обавештење о додели уговора
Након доношења Одлуке о додели уговора, комисија за јавне набавке ће позвати
одабраног понуђача да потпише уговор. Наручилац закључује уговор о јавној набавци са
понуђачем којем је додељен уговор у законском року. Наручилац је дужан да у року од 8
дана од дана истека рока за подношење Захтева за заштиту права изабраном понуђачу
достави уговор на потписивање.
13. Право наручиоца да прихвати понуду или одбије неку или све понуде
Наручилац задржава право да прихвати или одбије било коју од понуда или да
поништи цео поступак јавне набавке и да одбије све понуде у складу са Законом о јавним
набавкама. Наручилац то може да учини у било које време пре доделе уговора са обавезом
да своју Одлуку писмено образложи, посебно наводећи разлоге за одбијање.
14. Рок и начин подношења захтева за заштиту права понуђача
Рок и начин подношења захтева за заштиту права понуђача прописан је Чланом 149.
Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту права понуђача мора да садржи све
прописане елементе из Члана 151. Закона о јавним набавкама.
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Образац број 1.
ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
На основу позива за давање понуда за доделу јавне набавка Набавка добара - Набавка
нафтних деривата за потребе обуке ученика II, III, IV године саобраћајне струке и обуке
кандидата у ауто школи, редни број ЈН 01/2019 достављам Вам следеће податке:

Пун назив понуђача

___________________________________________

Адреса понуђача

___________________________________________

Особа за контакт

___________________________________________

Телефон

___________________________________________

Факс

___________________________________________

Порески идентификациони број

___________________________________________

Матични број

___________________________________________

Регистарски брoj

___________________________________________

Број рачуна

___________________________________________

Лице одговорно за потписивање уговора
е-маил

_______________________________

________________________________________________________

Место и датум

____________________

Понуђач

____________________

Печат и потпис

____________________
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Образац број 2.

ОБРАЗАЦ – ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ
ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке мале вредности
бр. 01/2019 – Набавка добара – Набавка нафтних деривата за потребе обуке ученика II,
III, IV године саобраћајне струке и обуке кандидата у ауто школи;
Да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем:
ПУН НАЗИВ И
СЕДИШТЕ, АДРЕСА)
ЧЛАНА ГРУПЕ

Овлашћени члан:

ДОБРА КОЈЕ ЋЕ
ИСПОРУЧИТИ
ЧЛАН ГРУПЕ

УЧЕШЋЕ
ЧЛАНА
ГРУПЕ У
ПОНУДИ
(%)

ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ
ЛИЦА И ПЕЧАТ
ЧЛАНА ГРУПЕ
Потпис одговорног
лица:
м.п.

Члан групе:

Потпис одговорног лица:

Члан групе:

м.п.
Потпис одговорног лица:

Члан групе

м.п.
Потпис одговорног лица:

Члан групе

м.п.
Потпис одговорног лица:

Члан групе

м.п.
Потпис одговорног лица:
м.п.
Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе
понуђача - директори.
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Образац број 3.

ОБРАЗАЦ – ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Назив члана групе понуђача
Седиште и адреса члана групе
Понуђача
Одговорно лице члана групе директор
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-маил
Текући рачун предузећа и
банка
Матични број понуђача
Порески број предузећа ПИБ

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. Образац
потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана
групе.

Потпис овлашћеног лица
Датум:

М.П.
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Образац број 4.

ОБРАЗАЦ – ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив члана групе понуђача
Седиште и адреса члана групе
Понуђача
Одговорно лице члана групе директор
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-маил
Текући рачун предузећа и
банка
Матични број понуђача
Порески број предузећа ПИБ

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача. Образац потписује и
оверава овлашћено лице подизвођача.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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Образац број 5.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Назив понуђача:

На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку бр. 01/2019
Набавка добара – Набавка нафтних деривата за потребе обуке ученика II, III, IV године
саобраћајне струке и обуке кандидата у ауто школи;
Назив и ознака из општег речника набавке:




09132100 - Безоловни бензин 95 октана
09133000 - Течни нафтни гас (LPG)
09134200 – Евро дизел
Достављамо Следећу
ПОНУДУ

Понуда број:
Датум:

Да у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће
прописе и стандарде, вршим испоруку наведених добара на следећи начин:
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем.
(заокружи опцију)
У складу са траженим техничким карактеристикама и спецификацијом, који су дати у
делу V ове Конкурсне документације дајемо следећу понуду:
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
Словима:
ПДВ:
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
Словима:
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За извршење јавне набавке ангажујемо

(______) подизвођача

(уписати број подизвођача).
Уз понуду прилажемо прилоге тражене конкурсном документацијом.
Важност понуде износи 60 дана од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо испоруку извршити самостално.
Рок и динамика испоруке: Испорука се врши по требовању наручиоца, сукцесивно, у току
године, истог дана на пумпама понуђача.
Место испоруке: Испорука се врши franco бензинска пумпа изабраног понуђача на
територији Републике Србије, сваким даном, укључујући и дане викенда и празника,
коришћењем електронске картице.
Начин плаћања: Купац се обавезује да плаћање врши вирмански, сукцесивно, на основу
фактуре добављача у року који није краћи од 20 дана нити дужи од 45 дана од дана
достављања фактуре за испоручена добра.
Обавезујемо се да ћемо испоруку реализовати у складу са конкурсном и осталом пратећом
документацијом.
Наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
Сходно томе, прихватамо све услове наведене у конкурсној документацији и
условима уговора који је саставни део конкурсне документације.
Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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Образац број 6.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ
ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за јавну
набавку мале вредности Набавка добара – Набавка нафтних деривата за потребе обуке
ученика II, III, IV године саобраћајне струке и обуке кандидата у ауто школи, број
01/2019 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Место и датум
_______________________

М.П.

_____________________
(потпис овлашћеног лица)
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Образац број 7.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

Услови за учешће у поступку
јавне набавке мале вредности

1.

Да је регистрован код надлежног
органа , односно уписан у
одговарајући регистар
Да он и његов законски заступник
није осуђиван за неко кривично од
кривичних дела као члан
организоване криминалне групе ,да
није осуђиван за кривична дела
против привреде кривична дела
против животне средине, кривична
дела примања или давања мита,
кривично дело преваре;
Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије

2.

3.

4.

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

Доказ о
Понуђач поседује
испуњености
доказ о
услова за учешће
испуњености
услова (да /не)
Извод из регистра
надлежног органа
ДА/НЕ
Оснивачки акт
Потврда
надлежног суда

Потврда
надлежног
пореског органа и
организације за
обавезно
социјално
Важеће дозволе за
обављање
делатности,
издате од стране
надлежног органа

М.П.

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ПОНУЂАЧ
___________________
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Образац број 8.

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/2015 и
68/2015)

Овим, као овлашћено лице _____________________________________________________
(назив и седиште правног лица)

Изјављујем, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да
испуњавамо све обавезне услове прописане Чланом 75. Став 1, да о томе поседујемо све
доказе прописане Чланом 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) , сходно чему имамо право на учешће у поступку јавне
набавке у својству понуђача у поступку јавне набавке мале вредности 01/19 – Набавка
добара – Набавка нафтних деривата за потребе обуке ученика II, III, IV године
саобраћајне струке и обуке кандидата у ауто школи;
Наручилац задржава право, сходно Члану 79. Став 1 Закона о јавним набавкама, да
може од понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија, захтевати оригинал или
оверене копије свих или појединих доказа.
У ________________________,
Дана ____________2019. година
Давалац изјаве – овлашћено лице
____________________________
Име и презиме – читко написано
____________________________
Број личне карте даваоца изјаве
____________________________
Својеручни потпис даваоца изјаве
М.П.
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Образац број 9.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Редни број

Назив трошкова

Вредност

УКУПНО

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН)

Датум________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.
______________________
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Образац број 10.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 8. став 1. тачке 20) и 21) Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (,,Сл.гласник РС“, број 29/13)

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде
у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка добара – Набавка нафтних деривата
за потребе обуке ученика II, III, IV године саобраћајне струке и обуке кандидата у ауто
школи, бр. 01/2019, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујем да сам
ималац права интелектуалне својине. Такође изјављујем,дa сносим нaкнaду зa
кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe
свojинe трeћих лицa.

Датум________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.
______________________
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Образац број 11.

МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О
НАБАВЦИ ГОРИВА
Закључен између:
Наручиоца: Политехничка школа са седиштем у Пожаревцу, улица Јована
Шербановића бр.2, ПИБ: 101522672, Матични број: 07577656, Број рачуна: 840 - 1273660
- 75, Назив банке: Управа за тразор, Број код Управе за трезор 01938, Телефон: 012/513595, коју заступа директор Дарко Радовановић (у даљем тексту: Наручилац)
и
___________________________________________________________________
са седиштем у _____________________, улица __________________________, ПИБ:
________________,
Матични
број:
____________________,
Број
рачуна:
________________________.
Назив
банке:_______________________,Телефон:
____________________,
Телефакс:
_______________,
кога
заступа
_____________________________________
(у даљем тексту: Испоручилац),
Основ уговора:
ЈН Број: 01/2019
Број и датум одлуке о додели уговора: _____________________
Понуда изабраног понуђача бр. ____________ од ___________________
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Уговорне стране су се сагласиле да:
1. Наручилац добара је на основу Закона о јавним набавкама спровео јавну набавку
мале вредности, број ЈН 01/2019, позив за подношење понуде објављен је
______________године на Порталу јавних набавки и Интернет страни наручиоца.
2. Испоручилац је дана ____________ године доставио понуду број ____________ која
се налази у прилогу и саставни је део овог уговора.
3. Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације.
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4. Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, бр. ______________, од
_____________ године, а као најповољнија изабрана је Понуда бр. ____________ од
_______________ Понуђача ______________________,
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет овог уговора је сукцесивна набавка горива за потребе коришћења купца у
периоду од годину дана почев од дана закључења уговора, коришћењем електронске
картице за гориво за свако возило наручиоца, у свему према понуди Добављача бр.
________________ од _______________ године, условима из конкурсне документације и
утврђеним стандардима за предметно гориво.
КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ГОРИВА
Члан 3.
Количина горива одређиваће се на основу остварене потрошње Купца на местима
испоруке током периода снабдевања.
Понуђена добра морају у потпуности по квалитету да одговарају стандардима који су
прописани за ову врсту производа, у складу са позитивним прописима Републике Србије.
ЦЕНА
Члан 4.
Укупна вредност добара износи ___________________ динара без ПДВ-а и утврђена је
према јединичним ценама из понуде.
Укупна вредност добара са обрачунатим ПДВ-ом износи ___________________ динара.
У цену су урачунати сви зависни трошкови Добављача за цео период важења уговора.
Купац задржава право да одступи од процењене количине добара из члана 1. Уговора.
МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 5.
Добављач се обавезује да ће у периоду важења овог уговора на својим бензинским
станицама сукцесивно испоручивати гориво Купцу према његовим потребама.
Добављач сноси одговорност у случају да Купцу не испоручи гориво у складу са чланом
2. и чланом 3. ставом 1. овог Уговора и дужан је Купцу надокнадити насталу штету.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ПРЕУЗЕТОГ ГОРИВА
Члан 6.
Купац се обавезује да плаћање врши вирмански, сукцесивно, на основу фактуре, уплатом
на текући рачун Добављача бр.________________________________________
код
__________________ у року од ___ дана од дана достављања фактуре за испоручена добра.
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ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КУПЦА И ДОБАВЉАЧА У ИЗВРШЕЊУ УГОВОРНИХ
ОБАВЕЗА
Члан 7.
Добављач се обавезује да ће у периоду важења овог уговора на својим бензинским
станицама, на територији Републике Србије, обезбедити могућност продаје горива путем
кредитне картице и могућност увида Купца у потрошњу предметног горива по
регистарском броју возила, пређеној километражи и укупној потрошњи горива.
Наручивање и преузимање картица, вршиће се на тај начин што ће Купац доставити
Добављачу писмени захтев за издавање картица као и регистарски број и врсту возила за
које ће бити издата иста за потребе возила Купца.
НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА О ПРОМЕНИ ЦЕНА И ДРУГИХ УСЛОВА
СНАБДЕВАЊА ГОРИВОМ
Члан 8.
Јединичне цене горива могу се мењати у складу са законом и подзаконским актима.
Добављач се обавезује да у року од 24 часа од дана доношења одлуке којом се утврђује
цена горива, а најкасније наредног радног дана, достави Купцу важећи ценовник.
У случају промене цене горива у складу са ставом 1 и 2 овог члана важи цена из званичног
ценовника Добављача на дан испоруке.
ВИША СИЛА
Члан 9.
У случају да је неиспуњење обавезе испоруке горива онемогућено наступањем околности
који су настaле независно од воље сауговарача, после закључења уговора и које спречавају
његово извршење у целини или делимично, као што су: виша сила, или ограничење
испоруке робе актом државних органа или недостатак сирове нафте или друге сировине
горива, Добављач не сноси одговорност за неиспоручене количине.
ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може изменити, допунити и раскинути
споразумно, писменим путем у складу са одредбама Закона о облигационим односима.
Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може продужити закључивањем анекса
уговора, уколико након истека рока на који је уговор закључен, не буде спроведена нова
јавна набавка и не буде потписан нови уговор о испоруци горива, а најдуже још 3 месеца.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
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Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором,
настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.
У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је
за решавање спора надлежан је стварно надлежан Привредни суд у Пожаревцу.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је
предмет овог уговора.
Купац и Добављач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити
овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање
овог уговора.
Овај уговор је сачињен у 4 ( четири) истоветна примерка, по два примерка за сваку
уговорну страну.

ЗА ДОБАВЉАЧА:
_______________________

Политехничка школа
______________________
дипл.маш.инж. Дарко Радовановић
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Образац број 12.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Ред.
број
1

2.

НАЗИВ ДОБРА
Безоловни
моторни бензин
ЕВРО БМБ-95
Евро дизел

Jeдиница
мере

Количина у литрима

Литар

5500 л.

Литар

2000 л.

Течни нафтни гас
Литар
2000 л.
ЛПГ
Квалитет - Квалитет понуђених и испоручених добара морају у свему одговарати
назначеним карактеристикама и захтевима наручиоца, датим у обрасцу
спецификације добара, у складу са обавезујућим стандардима квалитета, а сагласно
прописима стандарда СРПС и захтевима важећег Правилника о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног порекла и Правилника о техничким и
другим захтевима за течни нафтни гас. За Еуро дизел утврђени су стандарди СРПС
ЕН 590. За Еуро премијум БМБ 95 утврђени су стандарди СРПС ЕН 228.
Рок и динамика испоруке добара - Испорука се врши по требовању наручиоца,
сукцесивно, у току године, истог дана.
Место испоруке добара - Испорука се врши franco бензинска пумпа изабраног
понуђача на територији Републике Србије, сваким даном, укључујући и дане
викенда и празника.
Гаранција - Понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара. За сва
добра приликом испоруке морају бити приложене прописане декларације,
сертификати, атести или упутства за употребу, потврде о исправности, уколико је
прописима одређено њихово обавезно издавање.
3.

1.

2.
3.

4.
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Образац број 13.
Образац структуре цене са упутством како да се попуни
Ред.
број
1

НАЗИВ ДОБРА

Jeдиница
мере

Количина
у литрима

2
Безоловни
моторни бензин
ЕВРО БМБ-95

3

4

Литар

5500 л.

2

Евро дизел

Литар

2000 л.

3.

Течни нафтни
гас
ЛПГ

Литар

2000 л.

1

Јединична
цена без
ПДВ-а
5

Укупна
вредност без
ПДВ-а
6

Укупна
вредност
са ПДВ-ом
7

ДА

НЕ

ДА

НЕ

УКУПНО

Начин испоруке
преко електронских картица
Рок плаћања
Аналитички преглед месечних трошкова
Упутство за попуњавање табеле:
-

У колону 5 уписује се јединична цена без ПДВ-а,
Колона 6 предстaвља производ вредности из колоне 4 и вредности из колоне 5.
Колона 7 представља колону 6 увећану за вредност ПДВ-а.

У ____________________
Дана:_________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица,
_____________________________

Укупан број страна ове Конкурсне документације је 28.
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