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I
ОПШТИ
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
- Назив Наручиоца: Предшколска установа “Бошко Буха”
- Адреса Наручиоца: Душана Јерковића 17а, 22320 Инђија
- ПИБ: 101489725
- Матични број: 08127344
- Интернет страница Наручиоца: www.vrtic-indjija.rs
- Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
- Предмет јавне набавке: добра
2. Врста поступка:
Јавна набавка мале вредности се спроводи у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
3. Предмет јавне набавке мале вредности је: набавка моторних горива и мазива за
службена возила Предшколске установе “Бошко Буха”, чија је испорука сукцесивна, за
период од 12 месеци и то од 21.05.2017. године до 21.05.2018. године. Назив и ознака из општег
речника набавки: 09132000 – бензин и дизел гориво 09134200.
4.

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Достављање понуда и рок за подношење понуда: врши се непосредно или путем поште
на адресу Предшколске установе “Бошко Буха” Инђија, Душана Јерковића 17а, у
запечаћеној коверти, са назнаком “Понуда за набавку добара - набавка моторних горива и
мазива, ЈНМВ 4/2016 - Не отварати”.
На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.
Рок за подношење понуда је најкасније до 10:00 часова дана 05.05.2017. године.
6. Отварање понуда
Јавно отварање понуда одржаће се дана 05.05.2017. године у 10:30 часова у
просторијама Прешколске установе “Бошко Буха”, Душана Јерковића 17а, у присуству
овлашћених представника Понуђача.
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији
наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
7. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
8. Контакт
Лице за контакт у вези припреме понуде је Гргуревић Новица, телефон 022/560-614, e-маил:
grgurevicnovica@yahoo.com . Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде.
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II
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка моторних горива и мазива за
возила Предшколске установе “Бошко Буха”, чија је испорука сукцесивна, за период од
12 месеци у процењеним оквирним количинама у складу са техничком
спецификацијом, а плаћање путем корпоративних, односно компанијских картица
понуђача и то:
- безоловни моторни бензин БМБ-95
- евро дизел
- ветробранска течност за брисаче и
- синтетичко уље за високо туражне двотактне моторе API TC.
Врсте и количине предметних добара дате су оквирно, у Техничкој спецификацији
конкурсне, с тим што наручилац задржава право одступања од истих. Укупне количине и
врсте добара које ће се сукцесивно испоручивати у периоду важења уговора, одређиваће
наручилац у складу са својим потребама, уз задржавање права да утврђене количине из
Техничке спецификације може мењати кроз појединачне поруџбине.
2. Назив и ознака из општег речника: 09132000 бензин и дизел гориво 09134200.
3. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
4. Особа за контакт: Лице за контакт у вези припреме понуде је Гргуревић Новица,
телефон 022/560-614 , e-маил: grgurevicnovica@yahoo.com . Заинтересовано лице може, у
писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде.
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III
TEХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1. Гориво мора задовољавати стандарде у погледу физичко-хемијских особина и
квалитета предвиђене Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива
нафтног порекла ( „Службени гласник РС“, број 123/12, 63/13, 75/13).
СПЕЦИФИКАЦИЈА МОТОРНИХ ГОРИВА

Редни
број НАЗИВ ГОРИВА
МОТОРНИ БЕНЗИН
1
BMB 95
ЕВРO ДИЗЕЛ
Ветробр. течност за
брисаче
Синтетичко уље за
високо туражне
двотактне моторе API
TC

2
3

4

2.

Јед. мера

Оквирна
годишња
количина

1 литар

300

1 литар

4000

1 литар

20

0,5 литара

60

Начин испоруке добара: Испорука се врши преузимањем добара од стране
овлашћених радника Наручиоца у резервоаре службених возила Наручиоца на продајним
местима (бензинским станицама) Понуђача, путем картица за тражене врсте горива које
гласе на службено возило.

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Понуђач обезбеђује квалитет који мора да задовољи све захтеве стандарда одређене
Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
(„Службени гласник РС“, бр. 123/2012)
4. Рок испоруке и извршења: Рок испоруке сукцесивно у току важења Уговора о набавци
и то од 21.05.2017. године до 21.05.2018. године, а по захтеву Наручиоца, према
спецификацији.
5. Место испоруке добара и извршења: Место испоруке – на свим малопродајним
објектима-бензинским станицама широм Републике Србије.
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IV
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Сва документа у понуди морају бити на
српском језику. Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски
језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.
2. Обавезна садржина понуде
Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним
условима Наручиоца:
1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за понуђача (попуњен, потписан и оверен
печатом) - Одељак V;
2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за подизвођача (попуњен, потписан и оверен
печатом) – Одељак VI; (достављају само понуђачи који наступају са подизвођачем);
3. ИЗЈАВА (потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача)
О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И
УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, као и да је понуђач ималац права
интелектуалне својине (ако је то случај). Одељак IX;
4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈА СЕ
ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ (попуњен, потписан и оверен печатом); Одељак X;
(достављају само понуђачи који наступају са подизвођачем);
5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ЧУВАЊУ ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА (попуњен, потписан и
оверен печатом) ; Одељак XI;
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (попуњен, потписан и оверен печатом) – Одељак XII;
7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НАЧИНУ НАСТУПАЊА (попуњен, потписан и оверен печатом)
Одељак XIII;
8. ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (попуњен, потписан и оверен печатом) Одељак
XIV;
9. ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ(попуњен, потписан и оверен печатом) Одељак
XV; (достављају само понуђачи који наступају са подизвођачем);
10. ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ - НОСИЛАЦ ПОСЛА (попуњен, потписан и
оверен печатом) Одељак XVI; (достављају само понуђачи који подносе заједничку понуду);
11. ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ (попуњен, потписан и оверен печатом) Одељак
XVII; (достављају само понуђачи који подносе заједничку понуду);
12. ОБРАЗАЦ РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (попуњен, потписан и оверен печатом) Одељак
XVIII;
13. МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан и оверен печатом) - Одељак XIX;
14. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (попуњен, потписан и оверен печатом)
Одељак XX;
15. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и оверен печатом) Одељак XXI;
16. СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (достављају само
понуђачи који подносе заједничку понуду);
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НАПОМЕНА: Образац трошкова припреме понуде (Одељак не представља обавезну
садржину понуде, а понуђач може као саставни део понуде да достави попуњен, потписан од
стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде из
Одељка XX).
2.1 Услови прописани чланом 75. ЗЈН које понуђач мора да испуни:
1. Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне
услове из члана 75. ЗЈН:
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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5) да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке - Важећа Лиценца за обављање енергетске делатности Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање возила
Агенције за енергетику Републике Србије.
Испуњеност горе наведених услова од тачке 1. - 4. доказује се ИЗЈАВОМ понуђача која
чини саставни део конкурсне документације.
2.2 Додатни услови прописани чланом 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни:
- неопходни технички капацитет - да поседује (користи) најмање један малопродајни
објекат за продају нафтних деривата у општини Инђија и да има све врсте горива и других
добара који су наведене у обрасцу техничке спецификацијe;
Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном
кривичном и материјалном одговорношћу) којом потврђује да располаже довољним
техничким капацитетом;
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Понуђач уз Понуду доставља ДОКАЗЕ:
1. Важећа Лиценца за обављање енергетске делатности - Трговина моторним и
другим горивима на станицама за снабдевање возила Агенције за енергетику
Републике Србије;
2.

Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном
кривичном и материјалном одговорношћу) којом потврђује да располаже
довољним техничким капацитетом.

3. Израда понуде
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), позивом за подношење понуда и
конкурсном документацијом.
Понуђач доставља понуду у писаном облику.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити у више заједничких понуда. Понуда се подноси на
обрасцима садржаним у конкурсној документацији.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду
њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује
и оверава печатом.
Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио
све услове из конкурсне документације.
Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне
документације и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и
потписом одговорног лица.
4. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени,
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови,
односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између
наручиоца и подизвођача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садрже податке о:
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4. понуђачу који ће издати рачун;
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5. рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Споразумом се утврђују и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у
одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити
носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том
случају „Образац подаци о понуђачу“ се не попуњава.
5. Подношење понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду
подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до
назначеног датума и часа.
Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти или
кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
Понуде се достављају на адресу: Предшколска установа “Бошко Буха”, Душана
Јерковића 17а, Инђија. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати
писани текст „ПОНУДА - НЕ ОТВАРАЈ“, са назнаком: „Понуда за јавну набавку мале
вредности број 5/2017 : „Набавка моторних горива и мазива“.

На полеђини коверте (пошиљке) обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за
контакт и број телефона за контакт. Неблаговременом ће се сматрати понуда која није
примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. Наручилац ће по окончању
поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено
поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено. Понуђач може да поднесе
само једну понуду.
6. Отварање понуда
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана
05.05.2017. године у 10:30 часова, на адреси Наручиоца: Душана Јерковића 17а, Инђија.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени
представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено
овлашћење (потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.
7. Понуда са варијантама није дозвољена
8. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду
и то непосредно или путем поште.
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9. Објашњење конкурсне документације
Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
заинтересована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре истека
рока за подношење понуда. Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним
путем на начин одређен чланом 20. ЗЈН.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева писаним путем одговорити
заинтересованом лицу, као и свим осталим лицима за која Наручилац има сазнања да су
узела учешће у предметном поступку јавне набавке преузимањем конкурсне документације
уз истовремену обавезу објављивања информације на Порталу УЈН и на својој интернет
страници www.vrtic-indjija.rs
Питања је потребно упутити на адресу Наручиоца: Предшколска установа “Бошко Буха”,
Душана Јерковића 17а, Инђија, са назнаком: „За комисију за јавну набавку мале вредности
број 5/2017”, или послати електронском поштом. Тражење додатних информација и
појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није
дозвољено.
10. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

у

11. Подизвођач
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу дужан је да наведе 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.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави изјаву о
испуњености обавезних услова (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко
тог подизвођача.

Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача
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12. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Одељка V.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним
набавкама) И ДА ПОТПИШЕ ИЗЈАВУ КОЈОМ ТО ПОТВРЂУЈЕ.
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 о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди
13. Захтеви у погледу квалитета, начина и услова плаћања, цена, начин и рок
испоруке
Захтеви у погледу квалитета: Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет
предмета јавне набавке у складу са својом понудом и техничким стандардима и
нормативима за ову врсту добара. Понуђач гарантује квалитет испоручене робе одређен
важећим Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.
Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке током
целокупног трајања уговора.
Начин и услови плаћања: Плаћање је динарско, на пословни рачун изабраног понуђача по
испоруци горива, према фактури које испоставља понуђач на основу документа којим је
потврђена испорука добара. Понуђач (добављач) испоставља фактуру према ценовнику који
важи на дан испоруке горива, на продајном објекту на коме се врши испорука. Рок плаћања
не може бити краћи од 8 дана од дана испостављања исправно сачињеног рачуна ни дужи
од 45 дана. Плаћање је динарско на пословни рачун понуђача на основу испостављеног
рачуна, сагласно условима из прихваћене понуде.
Услови плаћања у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012).
Цена
Цене у понуди се исказују у динарима, на начин тражен у обрасцу понуде.
Понуђач је дужан да у понуди назначи јединичне цене, као и укупну цену без ПДВ и са ПДВ,
на начин назначен у Обрасцу понуде.
Промена цена се може вршити након закључења овог Уговора само из објективних
разлога, а услед промена цена и услова на тржишту. Цене нафтних деривата утврђују се
одлуком Понуђача у складу са законом и подзаконским актима. У случају промене цене
горива услед околности наведених у претходном ставу важи цена из званичног ценовника
Понуђача на дан испоруке.
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Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену у динарима без ПДВ-а и
са ПДВ-ом.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у
складу са понуђеним условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од
понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у
свему према члану 92. ЗЈН.
Рок и начин испоруке
Уговор се додељује за сукцесивне испоруке према стварним потребама Наручиоца на период
од 12 месеци и то од 21.05.2017. године до 21.05.2018. године, а понуђач је обавезан да
наредног дана од дана закључења уговора обезбеди континуирано снабдевање Наручиоца
свим нафтним дериватима. Гориво ће преузимати овлашћена лица Наручиоца на продајним
местима (бензинским станицама) понуђача.
Начин преузимања добра: путем картица за тражене врсте горива које гласе на службено
возило
14. Гаранције и рекламације
Рекламације: Понуђач је дужан да у периоду важења уговора обезбеђује испоруку горива
прописаног квалитета – према стандардима важећим у Републици Србији: - JUS B H2 220/1
за моторни бензин и JUS ISO 3170 за дизел гориво. У случају утврђених недостатака у
квалитету и очигледних грешака што је као последицу имало штету на возилима наручиоца,
понуђач мора одмах, а најкасније у року од 2 дана од дана сачињавања записника о
рекламацији, о свом трошку извршити замену или надокнадити проузроковану штету.
Уколико је рок за решавање рекламације дужи од траженог, понуда ће бити одбијена.
15. Важност понуде
Понуђач је дужан да у обрасцу конкурсне документације наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити
одбијена.
16. Трошкови припремања понуде
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди.
17. Заштита података наручиоца
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Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче. Саставни део конкурсне документације је
изјава о чувању поверљивих података. Лице које је примило податке одређене као
поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.
18. Заштита података понуђача
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју
„ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила
повреду поверљивости података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
19. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача односно његовог подизвођача. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да
изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном
поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродовна је
јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
20. Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.
21. Критеријум за доделу уговора код понуда са истом понуђеном ценом
У случају када постоје две или више понуда са једнаком ценом наручилац ће извршити
избор најповољније понуде према дужини рока плаћања (биће изабрана понуда понуђача
чији је рок плаћања дужи), a у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012).
22. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде попуни, потпише и овери изјаве
(саставни део конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произилазе у погледу
кадровског капацитета, као и да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације,
односно претходни стечајни поступак, да је поштовао 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 интелектуалне својине.
23. Накнада за коришћење патента
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
24.

Захтев за заштиту права
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице. Захтев за
заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца.
У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива или
конкурсна документација наручиоца, захтев за заштиту права може се поднети најкасније
три дана пре истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додeли уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 5
дана од дана пријема одлуке. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а
предаје наручиоцу непосредно или поштом са повратницом. Примерак захтева за заштиту
права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да изврши уплату
прописане таксе у износу од 60.000,00 динара на жиро рачун број: 840-30678845-06, шифра
плаћања: 253, позив на број 9750-016, сврха: Републичка административна такса, корисник:
Буџет Републике Србије и достави потврду привредног субјекта (банке или поште) да је
извршена уплата прописане таксе коначно реализована. Доказ мора садржати јасан печат
банке (поште) и потпис овлашћеног лица са видљивим датумом реализације уплате и јасно
назначен број јавне набавке за коју су предметни захтев подноси.
25. Обавештење о закључењу уговора
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року
од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
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V
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 75. Закона о јавним набавкама)
Образац - И З Ј А В А О И С П У Њ А В А Њ У О Б А В Е З Н И Х У С Л О В А
Под
кривичном
и
материјалном
одговорношћу
понуђач
____________________________________________________________ПОТВРЂУЈЕ
да
испуњава услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама за учешће у поступку
јавне набавке мале вредности број 5/2017. годину, чији је предмет „Набавка моторних горива
и мазива“, по Општем речнику набавке – 09132000 бензин и дизел гориво 09134200 и то:

1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар, (члан 75. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама),

2.

Да он и његов 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;
(члан 75. став 1. тачка 2 Закона о јавним набавкама),

3.

4.

Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објављивања односно слања позива за подношење понуда,
(члан 75. став 1. тачка 3 Закона о јавним набавкама),
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 (члан 75. став 1. тачка 4 Закона о јавним набавкама).

Датум :_________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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VI
ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

Под
кривичном
и
материјалном
одговорношћу
подизвођач
_________________________________________________________
ПОТВРЂУЈЕ
да
испуњава услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама за учешће у поступку
јавне набавке мале вредности број 5/2017, чији је предмет „Набавка моторних горива и
мазива“, по Општем речнику набавке 09132000 – бензин и дизел гориво 09134200 и то:

1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама),

2.

Да он и његов 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;
(члан 75. став 1. тачка 2 Закона о јавним набавкама),

3.

4.

Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објављивања односно слања позива за подношење понуда
(члан 75. став 1. тачка 3 Закона о јавним набавкама),
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
(члан 75. став 1. тачка 4 Закона о јавним набавкама).

Датум :_________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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VII
ИЗЈАВА

Којом понуђач:________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из_____________________ под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да је
поштовао 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
интелектуалне својине.

Датум :_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П

______________________
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VIII
ИЗЈАВА

У

предметној

јавној

набавци

делимично

поверавам

подизвођачу

___________________________ од ___ % вредности набавке мале вредности добара, бр.
4/2016 - „Набавка моторних горива и мазива“, а што се односи на:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити
већи од 50%. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће се извршити преко
подизвођача.

Датум :_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П

______________________
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IX
ИЗЈАВА
о чувању поверљивих података

_________________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ћу све податке који су нам
стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке чувати и штитити као
поверљиве укључујући и подизвођаче.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без
обзира на степене те поверљивости.

Датум :_________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
_____ ________________________
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X ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
На основу обавештења за учешће у поступку јавне набавке мале вредности добара, бр.
5/2017 - Набавка моторних горива и мазива, дајем понуду како следи:
Понуда број: ____________________________
Датум: ____________________________

Укупна цена у

Редни

Опис

број

1.

динарима без

Укупна цена у
Износ ПДВ-а

ПДВ-а

динарима са
ПДВ-ом

Набавка моторних
горива и мазива

Понуда се подноси (заокружити један од начина):
1. самостално

2. заједничка понуда

3. са подизвођачем

- У укупној вредности понуде подизвођач___________________________________________________
(назив)
учествује у износу од ___________________ односно _______% од вредности укупне понуде, и
извршиће _______________________________________________________________________.
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
-

Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда.
(не може бити краћи од 30 дана)

-

Услови плаћања:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

-

Рок испоруке: Сукцесивно, у периоду важења Уговора

-

Начин преузимања добра: ДА
НЕ
(картице за гориво које гласе на возило)

У______________________
Датум:_________________

М.П.

Потпис одговорног лица
понуђача
______________________
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СПЕЦИФИКАЦИЈА МОТОРНИХ ГОРИВА

Оквирна
годишња
количина

Редни
број

НАЗИВ ГОРИВА
Јед. мера
МОТОРНИ БЕНЗИН
1
BMB 95
1 литар
300
2
ЕВРO ДИЗЕЛ
1 литар
4000
Ветробр. течност за
3
брисаче
1 литар
20
Синтетичко уље за
високо туражне
двотактне моторе API
4
TC
0,5 литара
60
Укупно за оквирне годишње количине у динарима без
ПДВ:
Укупно за оквирне годишње количине у динарима са
ПДВ:

У______________________
Датум :_________________

Jeд. ценa без ПДВ

Укупна
цена без
ПДВ

Потпис одговорног лица
Понуђача
М.П.

______________________
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XI

ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке мале вредности добара, бр 5/2017 - Набавка моторних горива и
мазива, наступам:
А) самостално
Б) са подизвођачем:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(заокружити начин на који се подноси понуда)

Датум :_________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
_____ _______________________

XII
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име
Или скраћени назив

Улица и број

Адреса
седишта

Место
Општина

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

Датум :_________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
________________________
XIII
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име
Или скраћени назив
Улица и број

Адреса
седишта

Место
Општина

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

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено
већем броју подизвођача.
Датум :_________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.

_____________________
XIV
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ - НОСИЛАЦ ПОСЛА
Пословно име
Или скраћени назив

Улица и број

Адреса
седишта

Место
Општина

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

Датум :_________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
___________________

XV
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ
Пословно име
Или скраћени назив

Улица и број

Адреса
седишта

Место
Општина

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

Датум :_________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
_____ ________________________

XVI
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РОК
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
Понуда
коју
подносим
у
предметној
јавној
набавци
важи
___________________дана од дана отварања понуда.

Датум :_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.
_____ ________________________
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XVII
МОДЕЛ УГОВОРА
Понуђач мора да у целини попуни, овери печатом и потпише модел уговора и исти
достави уз понуду
Закључен између уговорних страна:
1. Предшколска установа Бошко Буха, Душана Јерковића 17а, ПИБ 101489725,
матични број 08127344, које заступа ВД Директор Љиљa Манић ( у даљем тексту
Наручилац) и
2. _____________________________________________, са седиштем у _________, улица
____________________, ПИБ: ____________, матични број: __________, број рачуна:
_____________________
код
_______________________________,
кога
заступа
_________________________________, директор (у даљем тексту: Добављач).
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на
горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви
подизвођачи)
Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности добара,
број 4/2016 и извршио прикупљање понуда за јавну набавку;
- Да је Добављач у својству Понуђача доставио Понуду број ____________ од
_________2017. године која је заведена код Наручиоца под бројем __________ (попуњава
Наручилац) од _________2017. године (попуњава Наручилац);
- Да је Наручилац, Одлуком о избору најповољније понуде број ________________
(попуњава Наручилац) од _________2017. године (попуњава Наручилац), изабрао понуду
Добављача као најповољнију и да је истекао рок за подношење захтева за заштиту права.
Члан 1.
Предмет овог уговора су добра - Набавка моторних горива и мазива за возила
Предшколске установе “Бошко Буха”.
Врста, количина, квалитет и цена добара утврђени су према Позиву Наручиоца
објављеном на Порталу јавних набавки _______2017. године у спроведеном поступку јавне
набавке мале вредности, Техничкој спецификацији из Конкурсне документације за ЈНМВ
број КД-5/2017 и прихваћеној понуди Добављача деловодни број:
од ___________2017. године (у даљем тексту: Понуда).
Понуда чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Добављач се обавезује да ће Наручиоцу испоручивати гориво у складу са
потребама Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке – сукцесивна
испорука.
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Добављач се обавезује да Наручиоцу, за потребе његових возила испоручује гориво
на својим бензинским станицама. Наручилац се обавезује да Добављачу достави потписан и
печатом оверен списак својих моторних возила са регистарским бројевима и врстом горива,
који представља саставни део овог Уговора.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да укупна вредност добара ближе одређених у члану 1.
овог
уговора
износи
____________
динара
без
ПДВ-а,
(словима:
_______________________________________ динара), односно ___________ динара са
ПДВ-ом, (словима: _____________________________________________динара), у свему
према усвојеној понуди Добављача број ______ од ______2017. године.
Цене горива утврђују се у складу са законом и подзаконским актима. Испоручено
гориво Добављач ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан испоруке. Под
даном испоруке робе подразумева се дан преузимања горива у возило Наручиоца на
бензинским станицама Добављача.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да вредност преузетог горива плати Добављачу у року од
__ дана од датума издавања рачуна.
Плаћање за преузето гориво се врши на текући рачун Добављача на основу
испостављених рачуна.
Члан 5.
Добављач гарантује квалитет испорученог горива одређен Правилником о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (“Сл. гласник”, бр.
123/2012 и 14/2015).
Члан 6.
Добро - гориво које је предмет овог уговора су оквирне потребе (у погледу врсте и
количине) Наручиоца за годину дана и то од 21.05.2017. године до 21.05.2018. године.
Наручилац задржава право корекције уговореног асортимана и количине горива, а
у случају измењених околности у пословању Наручиоца.
Члан 7.
Добављач гарантује да ће испоручити све уговорене-поручене количине горива, а у
случају да их не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету
која услед тога настане
Члан 8.
Уговор се закључује на период од годину дана.
Уколико Добављач не испоручи гориво у уговореном року, поручену количину и
гориво уобичајеног квалитета Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор са
раскидним роком од 15 дана.
Члан 9.
Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења
уговорних обавеза друге уговорне стране достављањем обавештења о раскиду уговора у
писаној форми.
Раскид Уговора производи правно дејство од тренутка пријема обавештења.
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Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор закључен и
констатују да су за време трајања Уговора наступиле такве промењене околности због којих
је неоправдано да Уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину
овај уговор.
Члан 10.
На сва питања која нису посебно регулисана овим уговором примењиваће се Закон о
облигационим односима и други важећи прописи из ове области.
Члан 11.
У случају спора по овом уговору, уговорне стране ће настојати да га реше
споразумно, а уколико се настали спор не реши споразумно, надлежан је Привредни суд у
Сремској Митровици.
Члан 12.
Уговор ступа на снагу даном потписивања.
Члан 13.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац добија
4 (четири) примерка, а Извршилац услуге 2 (два) примерка.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
НАРУЧИЛАЦ
Директор
____________________
Кресоја Јелена

ДОБАВЉАЧ
Директор
___________________
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XVIII
ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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
средстава обезбеђења.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Укупан износ трошкова:

Напомена: У случају потребе табелу копирати.
Датум :_________________
Овлашћено лице
М.П.
__________________
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XIX
ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

_________________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)
под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум :_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.
_____ ________________________
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XX
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 76. Закона о јавним набавкама)

Образац - ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНОГ УСЛОВА

Под

кривичном

и

материјалном

одговорношћу

понуђач

____________________________________________________________ПОТВРЂУЈЕ

да

испуњава додатни услов: неопходни технички капацитет - да поседује (користи) најмање
један малопродајни објекат за продају нафтних деривата у насељеном месту Инђија и да има
све врсте горива и других добара који су наведене у обрасцу техничке спецификацијe;

Датум :_________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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