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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ( у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке
мале вредности број 2 за 2015. годину, дел.број 215 од 05.06.2015. године, достављамо вам

I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив наручиоца

Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн

Адреса

Гагаринова 1, 21000 Нови Сад

Интернет страница

http://mmaricajnstajn.edu.rs/javne-nabavke/

Број факса

021/ 443-444 лок. 17

Лице за контакт

Мира Ковачевић

Е-mail

mileva.ajnstajn021@gmail.com

Матични број

08043370

Место и датум: Нови Сад, 09.06.2015. године

1.2 Врста поступка јавне набавке
На основу чл. 53. Закона о јавним набавкама , чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број
215 од 05.06.2015. године, Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“( у даљем тексту: Наручилац),
покреће поступак за јавну набавку мале вредности – набавка добара – материјал за саобраћај:
гориво, уља и мазива путем дебитних картица за гориво, за потребе Школе, редни број 2/2015 и
позива заинтересоване Понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, подзаконским
актима којима се уређује јавна набавка, конкурсном документацијом и овим позивом.

1.3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара- материјал за саобраћај: гориво,
уља и мазива путем картица за гориво, на бензинским станицама-малопродајним објектима, за
службена возила Наручиоца.
1.4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона и упутство
како се доказује испуњеност тих услова
Уз понуду понуђачи достављају доказе о испуњавању услова из члана 75. и члана 76.
Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12), а у складу са чланом 77. Закона и
Конкурсном документацијом. За учешће у предметном поступку јавне набавке, понуђачи су дужни да
испуне следеће услове и о томе доставе наведене доказе:
1. Да је Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар, што доказује:
-Уколико је понуђач правно лице-достављањем извода из регистра Агенције за привредне регистре,
односно изводом из регистра надлежног Привредног суда,
-Уколико је понуђач предузетник-достављањем извода из регистара Агенције за привредне регистре.
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2. Да понуђач 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, што доказује:
Понуђач у статусу правног лица:
1) Достављањем извода из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лицa;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег
суда у Београду;
3) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника-захтев за издавање овог уверења
може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.
Понуђач предузетник:
Доставља извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унурашњих послова да није осуђиван за неко кривично дело као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривична дела против примања или давања мита, кривично дело преваре.
*Ови докази не могу бити страији од два месеца пре отварања понуда.
**Ове доказе понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају га
групе понуђача.

сви чланови

3. Да Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде, што доказује:
-Уколико је понуђач правно лице-достављањем потврде привредног и прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код
овог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности.
*Овај доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.
**Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе
понуђача.
4. Да је Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије, или стране државе када има седиште на њеној територији, што
понуђач доказује достављањем: уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, односно надлежног органа државе на чијој
територији понуђач има седиште.
*Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуде.
**Ове доказе понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га
понуђача.

сви чланови групе

5. Да понуђач мора да достави важећу лиценцу за обављање енергетске делатности
трговине нафтом и дериватима нафте издату од стране Агенције за енергетику.
6. Да понуђач располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку предметне
јавне набавке, што подразумева да понуђач у претходне три обрачунске године (2012., 2013. и
2014. година) није пословао са губитком.
Наведени услови доказују се достављањем:
-Уколико је понуђач правно лице, Извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац
БОН-ЈН), за претходне три обрачунске године, (2012.,2013. и 2014. годину). Уколико понуђач није у
могућности да од Агенције за привредне регистре добије Извештај о бонитету за 2014. годину
(Образац БОН-ЈН), испуњеност наведеног услова за 2014. годину доказује се достављањем биланса
стања и успеха за 2014. годину.“

*Ове доказе понуђач није дужан да достави уколико су подаци јавно доступни на интернет страници
Агенције и Народне банке Србије.
*У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном финансијском капацитету у
погледу оствареног прихода, чланови групе понуђача испуњавају заједно.
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**У случају заједничке понуде услов да понуђач није био у блокади испуњава сваки члан групе и
доказ доставља уз понуду.
***Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о
финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задате услове.
7. Да понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку предметне
јавне набавке, односно да поседује:
Изјава о довољном техничком капацитету-што подразумева да понуђач за учешће у отвореном
поступку за предметну јавну набавку располаже довољним техничким капацитетом, тј. да располаже
минимум са двадесет продајних објекта-бензинских пумпи на територији Републике Србије, на
којима се могу точити две врсте горива које су предмет јавне набавке, од којих се бар две налазе на
територији Града Новог Сада, да бар једна од пумпи на којој се точи ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 и ЕВРО
ДИЗЕЛ није удаљена више од пет километра од Техничке школе „Милева Марић-Ајнштајн“, улица
Гагаринова 1. у Новом Саду (Образац број 4. у Конкурсној документацији).
*Расположиви минум од двадесет продајних објеката-бензинских пумпи на територији Републике
Србије, на којима се могу точити две врсте горива које су предмет јавне набавке, значи да понуђач
има 20 продајних објеката-бензинских пумпи на којима се у исто време могу точити обе врсте горива
које су предмет јавне набавке.
Наведени услови доказују се достављањем:
-Списка продајних објекта-бензинских пумпи из услова са назначеним врстама горива, адресом,
бројем телефона, именом и презименом одговорног лица за сваком продајно место.
Списак мора бити достављен на меморандуму понуђача, потписан и оверен од стране одговорног
лица понуђача.
*У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов
о техничком капацитету, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати
услов о техничком капацитету.
Испуњеност услова се доказује достављањем тражених доказа.
Уколико у понуди нису приложени наведени докази о испуњености услова из члана 75. и из
члана 76. Закона, као и услови из Конкурсне документације или не достави друге доказе о
испуњењу тражених услова, понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.
Докази о испуњености услова из Закона и Конкурсне документације могу се достављати у
неовереним копијама, а наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од
понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија,
да у року од пет дана, достави на увид оргинал или оверену копију свих приложених доказа.
Ако понуђач у остављеном примереном року не достави на увид наручиоцу оргинал или
оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања достави наручиоцу писмено обавештења о било којој
промени у вези са испуњености услова, која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно
до закључења уговора, као и током важења уговора, и да промену документује на прописан начин.

1.5 Обавештење о начину подношења понуде и облику понуде
Понуде се припремају и подносе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Сл.
Гласник РС“, број 124/2012) , позивом за подношење понуде и условима одређеним у овој
конкурсној документацији. Понуде се подносе на српском језику.
Понуду доставити у писаном облику у затвореној коверти.
На омоту коверте назначити предмет јавне набавке – НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА ЗА САОБРАЋАЈ:ГОРИВА, УЉА И МАЗИВА ПУТЕМ КАРТИЦА ЗА
ГОРИВО“ – ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 2/2015, А НА ПОЛЕЂИНИ КОВЕРТЕ
НАЗНАЧИТИ: ПУН НАЗИВ, БРОЈ ТЕЛЕФОНА И АДРЕСУ ПОНУЂАЧА.
Рок за подношење понуда је 08.07.2015. године до 12,00 часова.
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Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: Техничка школа „Милева МарићАјнштајн“ Нови Сад, Гагаринова број 1.
Уколико понуђач поднесе понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу
последњег дана наведеног рока (08.07.2015. године до 12,00 часова).
Благовременом се сматра понуда, која је примљена и оверена печатом пријема у
секретаријату школе (на наведеној адреси), најкасније до 10,00 часова последњег дана рока, без
обзира на начин на који је послата.
Исправном понудом се сматра благовремена понуда, која испуњава услове предвиђене
Законом о јавним набавкама и услове које је прописао наручилац, која је јасна и недвосмислена,
откуцана или попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћеног лица и која у
прилогу садржи изјаву о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке и све
остале попуњене обрасце из конкурсне документације.
Неблаговремено поднете понуде тј. понуде поднете по истеку наведеног рока неће се
разматрати и биће неотворене враћене понуђачу, са назнаком да су поднете неблаговремено.
1.6. Оцена и рангирање понуда
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена
цена..
1.7. Време и место отварања понуда
Отварање благовремено приспелих понуда ће се обавити дана 08.07.2015. године,
у просторијама Техничке школе „Милева Марић-Ајнштајн“ у Новом Саду, Гагаринова 1. на
1. Спрату у секретаријату школе у 12,15 часова.
Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача, који пре почетка отварања
понуда морају Комисији за јавне набавке уручити писмено овлашћење за учешће у поступку
отварања понуда.
Овлашћење мора да буде оверено и потписано од стране овлашћеног лица и да садржи број
и датум.
По окончању поступка отварања понуда, наручилац ће вратити неблаговремено поднете
понуде неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремно.
1.8. Одлука о избору најповољније понуде
Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда

Члан комисије
Мира Ковачевић

___________________________________

II.УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА ПРИПРЕМИ ПОНУДУ
Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и
условима одређеним у овој конкурсној документацији, понуда мора бити јасна и недвосмислена,
откуцана или попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћеног лица и која у
прилогу садржи изјаву о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке и све
остале попуњене обрасце из конкурсне документације.Понуда мора бити на српском језику.
Понуђач доставља следећу документацију (доказе и обрасце)
1)

доказ о испуњености услова за учешће у јавној набавци из члана 75. и 76. Закона, наведене
и описане у делу Конкурсне документације ( 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке
из члана 75. и 76.. Закона и упутства како се доказује испуњеност тих услова, у даљем
тексту: Услови)
*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка понуда, потребноп
је доставити потребне доказе за све подизвођаче, односно све чланове групе понуђача, у свему у
складу са упутствима датим у Условима за учешће.
2)
3)
4)
5)
6)

Образац 1-Образац понуде
Образац 2-Образац структуре понуде
Образац 3-Образац трошкова припреме понуде
Важећу лиценцу за обављање енергетске делатности трговине нафтом и дериватима нафте
издату од стране Агенције за енергетику.
Образац број 4-Образац изјава понуђача о довољном техничком капацитету.
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7)
8)
9)
10)

Образац број 5- Образац изјаве о независној понуди
Образац број 6-Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона
Модел уговора
Споразум о заједничком поступању ( *доставља се само у случају подношења заједничке
понуде).
Понуђач је у обавези да модел уговора попуни (на означеним местима), потпише и овери
печатом модел уговора на последњој страни, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
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.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду.
Неблаговремена понуда (понуда која није предата наручиоцу у року који је одређен у
позиву) враћа се неотворена.
Некомплетна и непотпуна понуда, односно, понуда која није сачињена у складу са
упутством за сачињавање понуда и понуда која не садржи сву тражену документацију, сматраће се
неисправном и неће се разматрати.
Начин плаћања: Плаћање се врши искључиво у динарима. Купац ће уговорену цену
плаћати на основу испостављених полумесечних фактура, чији саставни део чини спецификација
трошкова по појединачним корпоративним картицама.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у року од ________(најмање 30 дана) дана од
датума ДПО. ДПО настаје 15-ог у месецу за продајуостварену у првих 15 дана у текућем месецу и
последњег дана у месецу за продају од 16-ог у текућем месецу до краја месеца.
Цена: Цене у понуди морају бити исказане у динарима.Уколико у току реализације уговора
дође до промене цена на тржишту нафтних деривата, може се извршити промена јединичних цена
датих у понуди.
У случају из претходног става, испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу
по цени која важи на дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од
стране купца на бензинским станицама Продавца.
У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализацију уговора о јавној
набавци.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена је цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену
и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. Ако у
понуди буде исказана неуобичајено ниска цена , наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона о јавним набавкама.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на
начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Комуникација се одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или
факсом, на адресу, електронску адресу или број факса означене на страни 3. Конкурсне
документације: Подаци о наручиоцу.
Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени законом.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена
цена. Учесници у поступку набавке ће о одлуци о додели уговора бити писмено обавештени у року
од 3 дана од дана доношења одлуке.
Сходно члану 148. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђачи могу поднети захтев за
заштиту права. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
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 три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је
пет дана од дана пријема одлуке.
Уз поднети захтев, сходно члану 156. став 2. Закона о јавним набавкама, подносилац
захтева је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 40.000,00
динара жиро рачун број 840-30678845-06.
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана коначности одлуке о додели уговора., односно од дана када се стекну законски
услови, а по претходно прибављеној сагласности за потписивање уговора од стране Градске управе
за образовање.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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4. ОБРАСЦИ

Образац број 1-Образац понуде за ЈН МВ број 2/2015

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Куповина горива, уља и мазива за Техничку школу „Милева Марић-Ајнштајн“
Јавна набавка број 2/2015
Понуда број: _______________
Датум:

_______________

Понуђач наступа (заокружити начин поступања):
1.
2.

САМОСТАЛНО
СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
3. ГРУПА ПОНУЂАЧА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ НОСИОЦУ ПОСЛА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име или скраћени назив
понуђача/носиоца посла групе понуђача
Седиште
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун и банка
Матични број
ПДВ број (попуњавају само обвезници)
Порески идентификациони број (ПИБ)
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2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ
Пословно име или скраћени назив члана
групе/подизвршиоца
Седиште
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун и банка
Матични број
ПДВ број (попуњавају само обвезници)
Порески идентификациони број
Попуњава се за подизвођача врста посла која се
њему поверава и проценат укупне вредности
набавке поверене подизвођачу (у % не већи од
40%)*
3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ
Пословно име или скраћени назив
групе/подизвођача
Седиште
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун и банка
Матични број
ПДВ број (попуњавају само обвезници)
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Порески идентификациони број (ПИБ)
Попуњава се за подизвођача врста посла која се
њему поверава и проценат укупне вредности
набавке поверене подизвођачу (у % не већи од
40%)
4. ПОДАЦИ О ПОНУДИ
Укупна цена без ПДВ
Износ ПДВ по стопи од 20%
Укупна цена са ПДВ
Словима цена са ПДВ
Плаћање се врши у року од _____
дана*(најмање 30дана) од датума ДПО. ДПО
настаје 15-ог у месецу за продају остварену
у првих 15 дана у текућем месецу и
последњег дана у месецу за продају од 16ог у текућем месецу до краја месеца.

Начин плаћања

Рок за коначно извршење посла

12 месеци

Рок важења понуде

_________(минимум 30 дана од дана јавног
отварања понуде)
Потпис одговорног лица понуђача/носиоца посла
групе понуђача

_________________________________

М. П.

*Поље означено звездицама попуњава се само ако понуђач наступа са подизвођачем. У случају да
понуђач наступа са подизвођачем или у случају подношења заједничке понуде, под бројем 1 навести
податке о понуђачу, односно носиоцу посла, а под броје 2 и 3 навести податке о подизвођачу,
односно о члановима групе понуђача. Уколико је број подизвођача односно чланова групе понуђача
већи од 2. односно 3, прву непопуњену страну обрасца понуде фотокопираи попунити је подацима
за преостале подизвођаче/чланове групе и прикњучити обрасцу понуде.
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Образац број 2-Образац структуре понуђене цене
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 2/2015
Куповина горива, уља и мазива за Техничку школу „Милева Марић-Ајнштајн“

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Јединична цена
Р.

Јединица

Количина

Врста горива
број

мере

(литара)

Еуро дизел

литар

4200

2.

Безоловни
моторни бензин

литар

300

3.

Уље САЕ (3040)или слично

литар

60

Уље двотактол

литар

5

Уље ланцол или
слично

литар

30

Уље за мотор

литар

40

Маст за
подмазивање
машина

кг

20

7.

8.

Антифриз
концентровани

литар

20

Уље за кочнице

литар

5

1.

4.

5.

6.

9.

Са свим
трошковим
а без пдв-а

Са свим
трошковим
а са пдв-ом

Укупна цена
Са свим
трошкови
ма без
пдв-а

Укупна цена са свим трошковима без пдв-а (1+9)
ПДВ
Укупна цена са свим трошковима са пдв-ом (1+9)
Словима

10

Са свим
трошко
вима са
пдв-ом

•
•
•
•

•

•
•
•

Период реализације је 12 месеци од закључења уговора о јавној набавци.
Динамику и количине појединачних испорука одређује купац. Исказане количине представљају оквирне потребе
Наручиоца(у погледу количина по врстама) за период од годину дана.
Место испоруке су сви продајни објекат-бензинске пумпе на територији Републике Србије.
Испорука ће се вршити у радно време објекта-бензинске пумпе продавца.
Приликом сваке појединачне испоруке добара продавац је у обавези да на продајном објекту-бензинској пумпи,
води евиденцију о испорученим количинама и врсти добара, коју потписује одговорно лице продавца и
представника купца коме је испорука извршена.
Цене у понуди морају бити исказане у динарима.
Наручилац плаћа у року од _________ дана (најмање30 дана), а све у складу са чланом 5. Уговора.
Рок важења понуде: _________ дана (минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда).

Потпис одговорног лица понуђача

М. П.

________________________
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Образац број 3-Образац трошкова припреме понуде

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 2/2015
Горива, уља и мазива за Техничку школу „Милева Марић-Ајнштајн“

Образац трошкова припреме понуде*

Врста трошкова

Износ трошкова

Прибављање средстава финансијског обезбеђења:
_________________________________________
_________________________________________

_________________________

_________________________________________

_________________________

(навести врсту финансијског обезбеђења)

_________________________
(навести износ припадајућих
трошкова)

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је,
сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих тршкова у својој понуди и доставио
доказ о извршеној уплати трошкова.

М. П.

Потпис одговорног лица понуђача

____________________________

*Овај образац не представља обавезну садржину понуде

12

Образац број 4-Образац изјава понуђача о довољном техничком капацитету

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 2/2015
Горива, уља и мазива за „Техничку школу „Милева Марић-Ајнштајн“

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

ПОНУЂАЧ:_______________________________________

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да располажем са минимум двадесет
продајних објекта-бензинских пумпи распоређених на територији Републике Србије, на којима се
могу точити две врсте горива које су предмет јавне набавке, од којих се бар две налазе на
територији Града Новог Сада, да бар једна од пумпи на којој се точи ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 и ЕВРО
ДИЗЕЛ није удаљена више од пет километра од Техничке школе „Милева Марић-Ајнштајн“ у Новом
Саду, Гагаринова 1

Потпис одговорног лица понуђача

М. П.

_____________________________

Наведени услови доказују се достављањем:
Списка продајних објекта-бензинских пумпи из услова са назначеним врстама горива, адресом,
бројем телефона, именом и презименом одговорног лица за сваком продајно место.

Списак мора бити достављен на меморандуму понуђача, потписан и оверен од стране одговорног
лица понуђача.
*У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов
о техничком капацитету, уколико пониђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати
услов о техничком капацитету.
**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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Образац број 5-Образац изјаве о независној понуди

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 2/2015
Горива, уља и мазива за Техничку школу „Милева Марић-Ајнштајн“

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам Понуду за јавну набавку мале
вредности добра-Горива, уља и мазива за Техничку школу „Милева Марић-Ајнштајн“, јавна набавка
број 2/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис одговорног лица понуђача

М. П.

__________________________

*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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Образац број 6- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2.
Закона

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 2/2015

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ
Под кривичном и материјалном одговорношћу

Понуђач_____________________________________________________________________________
_____________________________________________(навести назив понуђача) да сам у поступку
јавне набавке мале вредности добара- Горива, уља и мазива за Техничку школу „Милева МарићАјнштајн“, број јавне набавке 2/2015, поштовао обавезе које произилезе из важећих прописа о
заштити на раду,запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам
ималац права интелектуалне својине.

Потпис одговорног лица понуђача

М.П.

__________________________

Напомена-Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима.
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МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
( Обавезно попунити, парафирати сваку страну, оверити печатом и потписати)

закључен у Новом Саду, _______. године између:
1. ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „Милева Марић-Ајнштајн“, Нови Сад, Гагаринова 1, кога заступа директор
школе др Станко Матић, ПИБ 100237011 (у даљем тексту: Купац)
и
1.

__________________________________________________________________,са седиштем
у _________, адреса ________________________________________, матични број
_________________, ПИБ ___________, кога заступа
____________________________,(овлашћено лице) ( у даљем тексту: Продавац).

2.
Члан 1.
I ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ
Члан 1.
Предмет уговора је купопродаја горива за моторна возила купца коришћењем картица за гориво
Продавца (у даљем тексту: Картица).
Продавац се обавезује да Купцу, за потребе његових возила испоручује гориво за моторна
возила, уља и мазива на својим бензинским станицама у складу са понудом Понуђача број:
____________________________ од ______________2015. године, која чини саставни део овог
уговора.
Списак јавних бензинских станица Продавца, на којима Купац преузима гориво у своја возила
коришћењем Картице, представља саствани део Уговора.
Купац се обавезује да Продавцу достави потписан и печатом оверен списак својих моторних
возила са регистарским бројевима – називом корисника и врстом горива.
Купац се обавезује да за сва своја возила од продавца купује искључиво врсте горива наведене
у о обрасцу понуде.
Члан 2.
Укупна вредност добара из члана 1. став 1. овог Уговора је __________________динара без
пореза на додату вредност,(словима: ___________________________+ ПДВ = __________ динара,
односно укупно са ПДВ-ом = ________________________ динара.
Продавац се обавезује да испоручује робе, у количини која се објективно предвиђа као потребна
за период за који се Уговор закључује.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава који ће за ту намену бити одобрен купцу у тој буџетској години.
Продавац ће посебно обрачунати и исказати порез на испостављеним фактурама, у складу са
законским прописима.

II ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА КАРТИЦЕ
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Члан 3.
Закључивањем овог Уговора, Купац прихвата сва права и обавезе утврђене Општим правилима
за издавање и коришћење картице за гориво.
Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата које врши
Купац.
Продавац ће Купцу предати картице – према списку возила за издавање картице за гориво за
које Купац захтева испоруку горива за моторна возила на банзиснким станицама Продавца путем
којих ће возачи Купца преузимати гориво у возила купца.
Уговорне стране су дужне да изврше примопредају Картица, о чему се саставља Записник који
потписују овлашћени представници обе уговорне стране.
Члан 4.
Купац се обавезује да Картице чува са дужном пажњом да не би дошло до злоупотребе или
губитка. Купац се обавезује да у случају губитка, крађе, или уништења Картице о томе обавети
продавца у писаној форми.
Продавац се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи, или уништењу картице, исту
утврди неважећом.
У случају раскида – престанак важења уговора, Купац је дужан да картице врати Продавцу.
Уколико Купац не врати картице Продавцу у року од 30 дана након раскида – престанак важења
Уговора, Продавац ће Купцу фактурисати издате, а невраћене картице по цени 5 евра, прерачунато
у динарима по средњем курсу Народне Банке Србије на дан обрачуна.
III. ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 5.
Купац прихвата јединичне цене које је продавац дао у својој Понуди.
Уколико у току реализације уговора дође до промене цена на тржишту нафтних деривата у
Републици Србији, може се извршити промена јединичних цена датих у понуди.
У СЛУЧАЈУ ИЗ ПРЕТХОДНОГ СТАВА, ИСПОРУЧЕНЕ НАФТНЕ ДЕРИВАТЕ ПРОДАВАЦ ЋЕ ФАКТУРИСАТИ КУПЦУ
ПО ЦЕНИ КОЈА ВАЖИ НА ДАН ИСПОРУКЕ. ПОД ДАНОМ ИСПОРУКЕ ПОДРАЗУМЕВА СЕ ДАН ПРЕУЗИМАЊА РОБЕ ОД
СТРАНЕ КУПЦА НА БЕНЗИНСКИМ СТАНИЦАМА ПРОДАВЦА.
Уговорне стране су сагласне да ће Купац уговорену цену плаћати на основу испостављених
полумесечних фактура, чији саставни део чини спецификација трошкова по појединачним
корпоративним картицама.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у року од 30 дана од датума ДПО. ДПО настаје 15ог у месецу за продајуостварену у првих 15 дана у текућем месецу и последњег дана у месецу за
продају од 16-ог у текућем месецу до краја месеца. “
Плаћање се врши на основу испостављених фактура на рачун Продавца, број
___________________________ који се води код _______________ банке.“

Члан 6.
Продавац ће робу из члана 1. овог Уговора испоручивати: сукцесивно, на својим бензинским
станицама.
IV КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 7.
Нафтни деривати морају одговарати квалитету који је прописан нормама садржаним у
Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. Гласник РС“ бр.
123/12, 63/2013 и 75/2013).

V РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 8.
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Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком случају је дужан
да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања/пријема робе, а у случају приговора
на квалитет у року од 24 часа од сазнања за недостатак.
У случају приговора на количину робе, Купац одмах обавештава Продаваца, који је дужан да
упути комисију за решавање рекламација, која ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе
сачинити запсиник.
У случају приговора на квалитет робе, Купац одмах обавештава Продавца, који упућује стручно
лице ради узорковања робе која се даје на анализу.
Уколико Купац не поступи у склaду са ставом 1-3 овог члана, његова рекламација се неће
разматрати.
VI ВИША СИЛА
Члан 9.
Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе : поплава, пожара,
земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних органа или организација и
других догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који у потпуности или делимично
спречавају уговорне стране да изврше уговорне обавезе.
Продавац се ослобађа одговорности у случају нескривљених поремећаја у снабдевању тржишта
нафтним дериватима који су изазвани : актима државних органа, изменама прописа који регулишу
услове и начин увоза, прераде и промета нафте и нафтних деривата, кваровима или непланираним
ремонтима рафинарија или нафтовода и сличним догађајима.
VII РАСКИД УГОВОРА
Члан 10.
Свака уговорна страна може једнострано, писаним путем отказати уговор, уз отказни рок од 15
дана и на начин који другој уговорној страни не причињава штету нити је доводи у неповољан
положај.
У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге уговорне стране,
уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни доставити у писаној
форми обавештење о разлозима за раскид Уговора и оставити накнадни примерени рок од 15 дана за
испуњавање обавеза.
Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у року из претходног става, Уговор се
сматра раскинутим.
VIII РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 11.
Овај Уговор се закључује на одређено време на период од једне године од дана закључења
уговора.

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да евенуталне спорове реше споразумно, а ако то не буде могуће,
уговарају надлежност Привредног суда у Новом Саду.
.
Члан 13.
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или
организационој промени.

Члан 14.
За све што овим уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о облигационим
односима.
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Члан 15.
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених
заступника уговорних страна.

Члан 16.
Овај Уговор је закључен у 4 (четири) оригинална примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ПРОДАВАЦ
______________________

КУПАЦ
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Станко Матић
________________
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