Предшколска Установа
„Наша радост“ Смедерево
Војводе Мишића 4
Датум: 18.09.2017. године
Број: 3010/17

Конкурсна документација

Предмет набавке: уље за ложење (гасно уље „ЕЛ“)
Врста предмета јавне набавке: добра
Број набавке из годишњег плана набавки: 1.1.5/17
Интерни број јавне набавке: 18/17
Врста поступка: отворени поступак
Подаци о наручиоцу: Предшколска Установа „Наша радост“ Смедерево, Војводе
Мишића 4, 11300 Смедерево
На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр.
124/2012 и 68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“
бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 2952/17 од 13.09.2017. године и
Решења о образовању комисије за јавну набавку, број Решења 2953/17 од 13.09.2017. године за
набавку број 18/17 – Уље за ложење, гасно уље „ЕЛ“, комисија за јавну набавку наручиоца ПУ
„Наша радост“ Смедерево, припремила је следећу конкурсну документацију:
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Наручилац предметне јавне набавке је ПУ „Наша радост“, Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево.
Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке у складу са Законом и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке број 18/17 је уље за ложење за грејну сезону 2017/2018. за потребе 4
(четири )објекта предшколске установе.
Отворени поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки или непосредно, у
просторијама Наручиоца, на адреси: Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево.
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка уља за ложење.
Ознака предметне јавне набаке из Општег речника набавке је 09135100 – Лож уље .
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС И
ИСПОРУКА
Предмет јавне набавке је набавка уља за ложење за потребе грејања 4 (објекта) предшколске
установе за грејну сезону 2017/2018.
Количина која се набавља за грејну сезону 2017/2018. годину је 120000 литара уља за
ложење.
Испоруке уља за ложење извршиће се сукцесивно, по потреби и на захтев наручиоца, током
читаве грејне сезоне 2017/2018. за коју се закључује уговор.
Место испоруке добара је франко магацин - резервоари наручиоца у 4 (четири) објекта на
подручју града Смедерева:

-

ОЈ «Хајди», ул.Војводе Мишића бр.4,
ОЈ «Пчелица» ул. Јанка Јанковића бб ,
ОЈ «Бубамара» ул.Горичка бб,
OJ «Весели цветови» ул. 7. јули бб.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у
поступку у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“, 124/2012). Испуњеност услова из члана 75. Закона понуђач доказује документима које
доставља уз понуду, а у свему према члану 77. Закона о јавним набавкама.
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
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 јавне 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.
5)
понуђач је 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Имајући у виду предмет јавне набавке, наручилац одређује и додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета,
сходно члану 76. Закона о јавним набавкама.
Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, доказује се путем јавних
исправа, као и на други начин у складу са законом.
Понуду може поднети или понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са
подизвођачима или група понуђача која подноси заједничку понуду.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и услов из члана
75.став 1. тачка 5 Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. Понуђач
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је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1.
тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона
за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о понуђач може
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона , а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност услова из члана 75. став 1. овог закона понуђач, који је правно лице, доказује
достављањем следећих доказа:
1. извода из регистра надлежног органа, тј. Извод из регистра Агенције за привредне
регистре односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
2. потврде надлежног суда тј. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног
суда и надлежне полицијске управе Министарства у унутрашњих послова, на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања и давања мита , кривично дело преваре; Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника) Ако правно лице има више законских
заступника, онда се за сваког од њих доставља Извод из казне евиденције.
3. уверење Пореске управе Министраства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу локалних јавних прихода или потвру Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације;
4. важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног
органа и то неоверена копија важећег Решења о издавању лиценце за обављање
енергетске делатности трговине дериватима нафте, које је издала Агенција за
енергетику Републике Србије.
5. потписан и оверен Образац изјаве да је поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине, која се налази у конкурсној
документацији; Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Понуђач који је предузетник, у поступку јавне набавке, испуњеност обавезних услова доказује
достављањем следећих доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег
регистра;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта);
3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода;
4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног
органа, и то копија Решења о издавању лиценце за обављање енергетске делатности трговине
дериватима нафте које је издала Агенција за енергетику Републике Србије, којом се дозовољава
обављање делатности.
Понуђач, који је физичко лице у поступку јавне набавке, испуњеност обавезних услова
доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да 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
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта);
2) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода;
3) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног
органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Извод из Казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова, потврде привредог и прекршајног суда или потврда Агенције за
привредне регистре и уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде и уверење
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1. Понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом, ако је у
претходној пословној години остварио укупан приход већи од 10 милиона динара, а што се
доказује овереним билансима стања са мишљењем овлашћеног ревизора за предузеће или
изводом из тог биланса, као и ако није био у блокади дуже од три радна дана у периоду од 6
месеци пре објављивања позива.
Докази:
Биланс стања за претходну обрачунску годину са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из
тог биланса.
Потврда о ликвидности - подаци о блокади текућег рачуна за период од најмање шест месеци
пре објављивања позива које издаје НБС - Дирекција за регистре и принудну наплату, тј. да
понуђач није био дуже од 3 радна дана у блокади.
Понуђач доставља важећи уговор са произвођачем, прерађивачем или дистрибутером нафтних
деривата, као доказ да ће понуђач испунити уговорну обавезу.
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2. Понуђач располаже неопходним техничким и кадровским капацитетом, ако поседује
минимум 2 цистерне за превоз уља за ложење са уграђеним бројачем и ако има најмање 4
запослена радника на одређено или неодређено радно време
Докази:
Фотокопија пописне листе из задње обрачунске године и фотокопије важећих саобраћајних
дозвола за минимално 2 цистерне за превоз уља за ложење са уграђеним бројачем.
Фотокопију М образаца за најмање 4 запослена радника на одређено или неодређено радно
време.
3. Обавезна документација која прати сваку појединачну испоруку:
1. Отпремница.
2. Извештај о испитивању.
3. Декларација о усаглашености.
4. Оверен и потписан Записник о пломбирању цистерне. Трошкови пломбирања падају
на терет добављача.
5. Безбедносни лист према Правилнику објављеном у „Сл. Гласник РС“, бр. 123/2012,
63/2013 и 75/2013.
Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) , а доказ из члана 75. став
1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове група понуђача
испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а доказ из члана
75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказ из члана 75.став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном докуменатацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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
прописан начин.
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Понуда се доставља искључиво на српском језику. Није дозвољена могућност састављања
понуде на страном језику. Уколико понуђач не достави понуду на српском језику, таква понуда
ће се одбити као неприхватљива.
Понуђачи понуде подносе на поштанску адресу наручиоца ПУ „Наша радост“ Смедерево,
Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево, у затвореној коверти, тако да се приликом отварања
понуда може утврдити да се први пут отвара, са обавезном назнаком „Понуда за јавну набавку
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број 18/17 – Уље за ложење, гасно уље „ЕЛ“ - НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на
полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Понуде се подносе у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и на интернет адреси наручиоца.
Рок за блеговремено подношење понуда је до 19.10.2017. до 13:00 часова.
Сви елементи у обрасцу понуде морају бити попуњени, а сам образац понуде мора бити
потписан од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом.
Остали обрасци садржани у конкурсној документацији такође морају бити уредно попуњени,
потписани и оверени печатом понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да обрасце дате у
конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом
оверавати обрасце дате у конкурсној докуменатцији, изузев образаца који подразумевају давање
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени
печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да
један понуђач из групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној
документцији, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке
понуде сагласно члану 81. Закона.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
искључиво писаним путем, писменом које је упућено наручиоцу путем поште.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба досатвити на адресу: ПУ „Наша радост“, Војводе
Мишића 4, 11300 Смедерево, Комисија за јавне набавке, са назнаком: „Измена понуде за јавну
набавку број 18/17 – Уље за ложење, гасно уље „ЕЛ“ - НЕ ОТВАРАТИ!“ или „Допуна понуде за
јавну набавку број 18/17 – Уље за ложење, гасно уље „ЕЛ“ - НЕ ОТВАРАТИ!“ или „Измена и
допуна понуде за јавну број 18/17 – Уље за ложење, гасно уље „ЕЛ“ - НЕ ОТВАРАТИ!“ или
„Опозив понуде за јавну набавку број 18/17 – Уље за ложење, гасно уље „ЕЛ“ - НЕ
ОТВАРАТИ!“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести
називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 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, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
Ако понуђач ангажује подизвођача, у својој понуди ће, на Обрасцу понуде, навести проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, навешће део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, тада је дужан да у обрасцу понуде наведе, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % .
Понуђач, односно добављач 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.
У овом случају наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори, ако потраживање није
доспело.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора наручилац претрпео знатну штету.
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Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
наручиоца.
У случају подношења заједничке понуде, саставни део заједничке понуде ће бити и споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
а који мора да садржи податке из члана 81. ст. 4. тачка 1) до 6) Закона и то 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) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима. Валута понуде је динар. Цена мора
бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без
пореза на додату вредност.
У цену је урачунато цена уља за ложење и довоз до наручиоца и то f-co резервоари наручиоца у
4 градска објекта.
Након закључења уговора о јавној набавци може доћи до промене цене уља за ложење само због
објективних разлога и то у складу са кретањима цена на тржишту уља за ложење у Републици
Србији, а који се дефинишу посебним прописима.
Рок плаћања је до 45 дана и дефинисан је у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012).
Плаћање се врши уз важећа средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок важења понуде је 60 (шесдесет) дана од дана отварања понуда, који је назначен у позиву и
конкурсној документацији. У том временском периоду није дозвољена промена цена које су
наведена у понуди.
Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са
припремом понудем , тако да се комунокација у поступку јавне набавке и у вези са обављањем
послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или
факсом.
Комуникација се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени Законом о јавним набавкама
и да се у том циљу, када је то могуће користе електронска средства комуникације.
Наручилац може да захтева од понуђача додатна обавештења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача односно
његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом, осим ако
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Понуђач који добије Уговор, у обавези је да обезбеди и преда Наручиоцу у тренутку закључења
уговора средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла: бланко сопствена меница,
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу. Рок важења менице и меничног овлашћења је 10 (десет) дана дужи од истека рока
важности уговора. Средства финансијског обезбеђења морају трајати најмање онолико колико је
то предвиђено у конкурсној документацији.
Наручилац не може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека рока
трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу, која је обезбеђена.
У случају да два или више понуђача понуде исту цену, биће изабран понуђач који понуди краћи
рок испоруке уља за ложење. У случају да два или више понуђача понуде исту цену и рок
испоруке, бира се понуђач са дужим роком плаћања.
OБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЕЗНОМ НАВОЂЕЊУ ПОШТОВАЊА ОДРЕЂЕНИХ ПРОПИСА
Понуђач при састављању своје понуде мора да изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
писаном облику. Путем поштанске адресе ПУ „Наша радост“, Комисија за јавну набавку
бр. 18/17, Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево или путем електронске поште, дописом на
електронску адресу: sjnpu@yahoo.com и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка број 18/17 –
Уље за ложење - НЕ ОТВАРАТИ!
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено!
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
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ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА ПОНУЂАЧА ИЛИ ПОДИЗВОЋАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона). Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или
је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно
да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЋАЧА КОЈИ
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци, који води Управа за јавне набавке, у
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор,
дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12.
Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје
наручиоцу. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 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, без обзира на начин достављања.
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 пријема одлуке.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Подносилац захтева за заштиту права, дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати
законом прописану таксу.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина позива
за подношење понуда или пријава, односно садржина конкурсне документације или друге радње
наручиоца преузете пре истека рока за подношење понуда, такса износи 120.000 динара.
Ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност
набавке није већа од 120.000.000 динара, такса износи 120.000 динара. Односно 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
динара.
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Подносилац захтева за заштиту права, износ за наведену таксу уплаћује на рачун
буџета Републике Србије, а у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама РС. Број жиро
рачуна : 840 – 742221843 – 57 , шифра плаћања : 153, позив на број : 97 50 – 016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет
Републике Србије.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке, у складу са одредбама члна 150. овог закона.
ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је десет
дана од дана пријема одлуке.
Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту
права.
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуде.
У овом случају, наручилац је дужан да заинтересованом 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 и на својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
ЗАКОН
Од понуђача се очекује да је упознат и да ће се у поступку реализације услуге
руководити законима, прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици
Србији.
МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора који се налази у конкурсној докуменатцији је дат информативно и понуђач мора
да га попуни, овери печатом и потпише.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: ПУ „Наша радост“ Смедерево,
Комисија за јавну набавку, Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево и то у року од 30 дана од дана
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и то до 13:00 часова.
Понуда може да се поднесе путем поште или непосредно. Уколико је крајњи рок за достављање
понуда нерадни дан, крајњи рок за достављање понуда је први следећи радни дан до 13:00 сати.
Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у јавном позиву, сматраће се
неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
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ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда ће се обавити, 19.10.2017. године, истог дана након истека крајњег рока
за достављање понуда у 13:30 часова у просторијама објекта ПУ „Наша радост“ у ул. Војводе
Мишића 4, 11300 Смедерево.
Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који присуствују отварању, предају
Комисији овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача,
оверено печатом и потписано од стране одговорног или овлашћеног лица. Број овлашћења и име
представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда.
Понуде са варијантама, нису прихватљиве за Наручиоца.
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 10 дана од јавног отварања понуда.
Одлуку о додели уговора биће достављена свим понуђачима у року од три дана од дана
доношења одлуке.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Adpeca понуђача:

Матични број понуђача:

Порески
(ПИБ):

идентификациони

број понуђача

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача u назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде u уписати податке о подизвођачу уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
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1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Adpeca понуђача:

Матични број понуђача:

Порески
(ПИБ):

идентификациони

број понуђача

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача u назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде u уписати податке о подизвођачу уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
који ће

укупне вредности набавке
извршити подизвођач:

Део предмета набаеке који ће извршити
подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
који ће

укупне вредности набаеке
извршити подизвођач:

Део предмета набаеке који ће извршити
подизвођач:

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив

учесника

у

заједничкој понуди:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив

учесника

у

заједничкој понуди:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив

учесника

у

заједничкој понуди:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
месша предвиђених у шабели, пошребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача којије учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2017/2018.
ЗА ПОТРЕБЕ 4 (ЧЕТИРИ) ГРАДСКА ОБЈЕКТА ПУ „НАША РАДОСТ“:
Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок плаћања је до ___ дана од дана пријема
фактуре [рок плаћања је до 45 дана и
дефинисан је у складу са Законом о
рокоеима измирења новчаних обаееза у
комерцијалним
трансакцијама
(„Сл.
гласник РС" бр. 119/2012)].

Рок важења понуде
_________ дана, (понуда ће остати на снази
током периода од 60 - шесдесет дана од дана
отварања понуда, који је назначен у позиву и
конкурсној документацији)
Рок испоруке

Гарантни период

Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М.П.

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. Уколико је предмет јавне набавке
обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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СПОРАЗУМ О ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈУ ЧИНЕ
_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Овим споразумом се горе наведени понуђачи из групе понуђача међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке број 18/17 – набавка уља за ложење за
грејну сезону 2017/2018. годину за потребе ПУ „Наша радост“ Смедерево, а нарочито о
следећем:

-

члан групе понуђача _______________________________ је носилац посла,
односно подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем;

-

понуђач _________________________ из групе понуђача ће у име групе понуђача
потписати уговор;

-

рачуне ће издати понуђач :_______________________________________;

-

плаћање ће бити извршењно на рачун број_________________________;

-

обавезе чланова групе понуђача :
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________

Потписи чланова групе понуђача и печати:
_______________________________
_______________________________
_______________________________


овај образац текста споразума се попуњава у случају подношења заједничке понуде
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М О Д Е Л У Г О В О РА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГАСНОГ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ (ЕКСТРА ЛАКО „ЕЛ“) ЗА
ПОТРЕБЕ ПУ „НАША РАДОСТ“ СМЕДЕРЕВО
1. НАРУЧИЛАЦ: ПУ „Наша радост“, адреса: Смедерево, Војводе Мишића 4, матични број
07143257, шифра делатности 85321, текући рачун 840-153667-71, ПИБ 101926189, коју заступа
директор Мирјана Ћосић (у даљем тексту: Наручилац) и
2.

ПОНУЂАЧ:

_________________________,

адреса:____________________________,

матични број___________________ , ПИБ___________________ ,

( у даљем тексту

понуђач/добављач )
Уговорне стране констатују:
- да је наручилац, на основу члана 60. став 1. и 62. Закона о јавним набавкама Републике Србије
(„Службени гласник Републике Србије“, број 124/12), на основу позива за јавну набавку уља за
ложење за грејну сезону 2017/2018. годину за потребе 4 (четири) градска објекта ПУ „Наша
радост“, спровео отворени поступак јавне набавке добара број 18/17;
- да је понуђач ___.___.2017. године доставио понуду, заведену код наручиоца под бројем _____,
која се налази у прилогу и саставни је део овог Уговора;
- да понуда понуђача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне
документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог Уговора;
- да је наручилац, сходно члану 108. Закона о јавним набавкама, донео одлуку о додели уговора
број ___________ којом је понуђачу_______________________ доделио уговор за набавку уља
за ложење за потребе 4 (четири) градска објекта ПУ „Наша радост“ за грејну сезону 2017/2018.
годину.
I ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка 105000 (сто пет хиљада) литара уља за ложење за
потребе 4 (четири) градска објекта ПУ „Наша радост“ за грејну сезону 2017/2018. годину.
Добављач се обавезује да за потребе наручиоца испоручи уље за ложење сукцесивно по
потреби у магацин наручиоца и то у року од 48 часова од тренутка пријема требовања.
На укупно уговорене количине, дозвољена су одступања +/- 10% у опцији наручиоца.
Паритет испоруке означава место где добављач испоручује нафтне деривате наручиоцу
и где на наручиоца, у тренутку извршене испоруке, прелазе сви ризици од оштећења и губитка
нафтних деривата.
II ЦЕНА
Члан 2.
Укупна вредност набавке уља за ложење за потребе ПУ „Наша радост“ Смедерево за
грејну сезону 2017/2018. годину је ____________________________ динара, без пореза на додату
вредност.
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Цена са порезом на додату вредност износи: ____________________________________
динара.
Под даном испоруке робе подразумева се дан када је добављач испоручио уље за
ложење.
У цену је урачунато цена уља за ложење и транспорт уља за ложење до наручиоца и то
франко резервоари наручиоца у четири градска објекта.
Након закључења уговора о јавној набавци може доћи до промене цене уља за ложење
само због објективних разлога и то у складу са кретањима цена на тржишту уља за ложење у
Републици Србији, а који се дефинишу посебним прописима.
Добављач се обавезује да наручиоца благовремено обавештава о променама цена уља за
ложење, односно да поднесе писани захтев за промену цене. Добављач не сме да промени цену
из понуде, без сагласности наручиоца.
III НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање за испоручено уље за ложење у року од ___________________ календарских
дана од дана сваке појединачне испоруке, а на основу испостављених фактура.
IV НАЧИН И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Количину уља за ложење, утврђену у члану 1. овог Уговора, наручилац ће преузимати
сукцесивно, у складу са својим потребама и могућностима дневне испоруке добављача.
Наручилац је дужан да диспозицију за испоруку уља за ложење достави добављачу у
писаној форми најкасније 2 ( два) радна дана пре испоруке.
Добављач је дужан да пре испоруке уља за ложење достави наручиоцу у писаној форми
податке о превознику, који ће за његов рачун извршити превоз.
Истакање се врши искључиво радним данима у временском интервалу од 06:00 до 20:00
часова.
Наручилац је дужан да на месту пријема уља за ложење спроведе организацију рада
којом се обезбеђује пријем уља за ложење у периоду од 06:00 до 20:00 часова.
V КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ
Члан 5.
Мерење уља за ложење се врши уређајима који су одобрени и баждарени од стране
Дирекције за мере и драгоцене метале Републике Србије.
Добављач гарантује квалитет испоручених деривата у складу са Правилником о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“ бр. 064/2011)
и СРПС стандардима.
Наручилац је дужан да оформи комисију за пријем сваке појединачне испоруке.
VI РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 6.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испорученог уља за
ложење, у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања /
пријема уља за ложење.
У случају приговора на количину уља за ложење, наручилац одмах обавештава
добављача, који је дужан да упути комисију за решавање рекламација, која ће на лицу места
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утврдити чињенично стање и о томе са овлашћеним представником наручиоца сачинити
заједнички записник.
У случају приговора на квалитет робе, наручилац одмах обавештава добављача, који
упућује стручно лице ради узорковања уља за ложење, који се даје на анализу.
VII ВИША СИЛА
Члан 7.
Уговорене 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 Уговорене стране да изврше уговорене обавезе.
Добављач се ослобађа одговорности и у случају поремећаја у снабдевању тржишта
нафтом и нафтним дериватима који су изазвани: актима државних органа, изменама прописа
који регулишу услове и начин увоза, прераде и промета нафте и нафтиних деривата, кваровима
или непланираним ремонтима рафинерија или нафтовода и сличним догађајима.
Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више
силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 24 (двадесет и четири) часа –
писаним путем обавести другу уговорну страну о настанку ових околности и њиховом
процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.
Уговорна страна код које је наступио случај више силе, дужна је да предузме све
потребне радње ради отклањања последица које онемогућавају извршавање њених уговорних
обавеза, да обавештава другу уговорну страну колико ће трајати препреке проузроковане вишом
силом у односу на извршавање уговорних обавеза, као и да другу уговорну страну одмах
обавести о престанку дејства више силе. Ова клаузула се на одговарајући начин примењује и
када је случај више силе наступио код обе уговорне стране.
За време трајања више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и штету.
Ако деловање више силе спречи уговорне стране да извршавају своје обавезе или део
својих обавеза у периоду дужем од 30 (тридесет) календарских дана, уговорне стране ће се
споразумети о даљем поступању у извршавању одредби овог уговора и о томе ће закључити
анекс овог Уговора или споразум о раскиду овог Уговора.
Међусобно обавештавање уговорних страна у случају наступања више силе, врши се
искључиво у писаној форми.
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора реше
споразумно, а ако то не буде могуће, за решавање спора уговарају надлежност Привредног суда
у Пожаревцу.
Члан 9.
У случају једностраног раскида уговора због неиспуњавања 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 30 дана за испуњење обавеза.
Уколико друга Уговорна стране не испуни обавезу ни у року из предходног става,
Уговор се сматра раскинутим истеком последењег дана накнадно остављеног рока за испуњење.
Члан 10.
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Овај Уговор се може изменити или допунити само у писаној форми, у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама.
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној
статусној или организационој промени.
Члан 11.
За све што овим Уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и других законских прописа који се односе на предмет Уговора.
Члан 12.
Овај Уговор се сматра закљученим. на дан када су га потписали овлашћени заступници
обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се
сматра закљученим даном потписивања друге уговорне стране.
Члан 13.
Овај Уговор се закључује на основу Одлуке о додели уговора број __________ од
___.___.2017. године.
Члан 14.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване највише до
износа одобрених апропријација за ту намену у наредној тој буџетској години.
Члан 15.
Важност уговора је једна година, односно најдаље до потписивања новог уговора у наредном
поступку предметне јавне набавке.
Члан 16.
Овај уговор је закључен у 6 (шест) оригиналних примерака, по 3 (три) за сваку уговорну
страну.
ДОБАВЉАЧ:

НАРУЧИЛАЦ:

____________________________
/___________________________/

____________________________
/Мирјана Ћосић/

Сагласан са моделом уговора
(читко име и презиме овлашћеног лица за потписивање уговора, потпис овлашћеног лица за
потписивање уговора и печат понуђача):
_________________________________

* Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке
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доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења
испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Предмет
јавне набавке

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

Уље за
ложење - 105.000 литара
гасно уље
“ЕЛ” (екстра
лако)
УКУПНО:
Пошто током реализације уговора може доћи до промене цене, понуђач мора исказати
процентуално учешће одређене врсте трошкова (учешће трошкова материјала, рада, енергената ,
промена девизног курса...)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
■ у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;
■ у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом;
■ у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у
колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
■ у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са
ПДВ-ом.
Датум
__________

М. П.

Потпис понуђача
__________________
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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 стра ни 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
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке бр. 18/17 – Гасно уље за ложење «ЕЛ» за грејну сезону 2017/2018.
годину, расписане од стране наручиоца ПУ „Наша радост“ Смедерево, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:______________

Потпис одговорног лица:__________________

М.П.

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јаене набавке у смислу закона којим се уређује
заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу у смислу члана 82. cmaв 1.
тачка 2. Закона. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаве мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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____________________________________________________________
пун назив понуђача
____________________________________________________________
пун назив члана групе понуђача
Изјава понуђача односно члана групе понуђача, да је приликом састављања понуде
поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине,
према члану 75. став 2. Закона о јавним набавкама
У вези са чланом 75.став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
____________________________________________________ , дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _________________________________________, у поступку јавне
набавке бр. 18/17 - Гасно уље за ложење «ЕЛ»за грејну сезону 2017/2018. годину
за потребе наручиоца ПУ „Наша радост“ Смедерево, је поштовао је обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне
својине.
Датум:______________

Потпис одговорног лица:__________________

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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____________________________________________________________
пун назив понуђача
____________________________________________________________
пун назив члана групе понуђача
Изјава понуђача, односно члана групе понуђача, да нема забрану обављања делатности,
која је на снази у време подношења понуде, према члану 75. став 2. Закона о јавним
набавкама
У вези са чланом 75.став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
____________________________________________________ , дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _________________________________________, у поступку јавне
набавке бр. 18/17 - Гасно уље за ложење «ЕЛ»за грејну сезону 2017/2018. годину
за потребе наручиоца ПУ „Наша радост“ Смедерево, нема забрану обављања
делатности, која је на снази у време подношења понуде.
Датум:______________

Потпис одговорног лица:__________________

М.П.
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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