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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. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке
мале вредности број 3 за 2016. годину, дел.број 329 од 14.06.2016. 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, 14.06.2016. 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
329 од 14.06.2016. 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 3/2016 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. Право на учешће
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке мале вредности имају сва
заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
, и друге услове предвиђене у конкурсној документацији.
У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама, Понуђач у поступку јавне набавке мора
доказати:
1.
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75.
став 1 тачка 1 Закона);
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 (члан 75. став 1. тачка 2. Закона);
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3.

4.

5.

1.

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);
да понуђач достави важећу лиценцу за обављање енергетске делатности трговине
нафтом и дериватима нафте издату од стране Агенције за енергетику (члан 75. став 1.
тачка 5. Закона);
да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде. (члан 75. став 2. Закона).
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 76. Закона, наведене овом конкурсном
документацијом и то:
1.

да понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку предметне јавне
набавке, и то:

да располаже са минимум двадесет продајних објекта – бензинских пумпи распоређених
равномерно, на територији већих градова (Суботица, Кикинда, Сомбор, Београд; Крагујевац,
Чачак, Ужице, Зајечар, Ниш и Врање), у Републици Србији, 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 километара од Техничке школе „Милева Марић-Ајнштајн“ Нови
Сад, ул. Гагаринова 1. у Новом Саду
да понуђач поседује веб апликацију која омогућава праћење потрошње горива у сваком
тренутку (праћење потрошње по дериватима и клијентима – картицама).
•
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 за сваку од наведене две врсте горива постоји најмање 20 продајних
објеката – бензинских пумпи на којима се може точити наведена врста горива. Није
нужно да понуђач има 20 продајних објеката – бензинских пумпи на којима се у исто
време могу точити обе врсте горива које су предмет јавне набавке, али је неопходно да
се на територији наведених већих градова могу сипати обе врсте горива.
Понуђач је дужан да достави следеће доказе којима доказује испуњеност обавезних и додатних
услова из члана 75. и члана 76. Закона утврђених конкурсном документацијом:
1.

Изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о испуњености обавезних и
додатних услова из члана 75. став 1. тачка 1-4. и став 2. и члана 76. Закона, потписану од
стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити оверена печатом и
потписана од стране овлашћених лица сваког понуђача из групе понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове из члана 75.
став 1. тачка 1-4. Закона, односно услове од 1-3 из Изјаве, а додатне услове из
члана 76. Закона испуњавају заједно.
Уколико понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да за истог достави Изјаву подизвођача, дату под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, о испуњености услова утврђених
конкурсном документацијом, попуњену, потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.

2.

Важећу лиценцу за обављање енергетске делатности трговине нафтом и дериватима нафте
издату од стране Агенције за енергетику (члан 75. став 1. тачка 5. Закона).
Уколико понуду подноси група понуђача, услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона
дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Уколико понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, доставља за подизвођача доказ о испуњености услова из члана 75.
став 1. тачка 5. Закона за део набавке који ће се извршити преко подизвођача.

3.

Списак продајних објекта – бензинских пумпи са назначеним врстама горива, адресом,
бројем телефона, именом и презименом одговорног лица за свако објекат. Списак мора бити
достављен на меморандуму понуђача, потписан и оверен од стране овлашћеног лица
понуђача.
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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.
Уколико у понуди нису предложени 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 могу се достављати у неовереним копијама, а наручиоц може 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 или појединих 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.
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом
или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни.
IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
У случају да два или више понуђача понуде исту цену, уговор ће се доделити понуђачу који је први
доставио понуду.
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ФОРМА И ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на преузетим обрасцима из
конкурсне документације, јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује да је понуда коју подноси дата
на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки Управе за јавне
набавке, односно интернет страници наручиоца, са оним садржајем који је на наведеним интернет
страницама објављен, непромењеног садржаја.
Уколико понуда садржи елемент на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на
српски језик, оверен од стране судског тумача. У случају спора релевантна је верзија понуде на
српском језику.
РОКОВИ У ПОСТУПКУ
Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу
јавних набавки. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од
дана објављивања позива на порталу јавних набавки.
Уколико је последњи дан рока нерадни дан (субота, недеља, државни празник), рок истиче првог
наредног радног дана.
НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда се припрема на обрасцима и Моделу уговора, који су саставни део Конкурсне документације,
а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди. Наручилац прихвата и факсимил уместо
својеручног потписа одговорног лица понуђача, у свему у складу са овим упутством и упутством
датим на самим обрасцима.
УКОЛИКО СЕ ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ НАЧИНИ ГРЕШКА, ПОНУЂАЧ МОЖЕ ИСТУ ИСПРАВИТИ УЗ
ПАРАФ И ОВЕРУ ПЕЧАТОМ.
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се припрема и подноси у складу са позивом Наручиоца и овом Конкурсном документацијом.
Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној
печатом, на адресу наручиоца: Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“ Нови Сад, Гагаринова 1,
21000 Нови Сад, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке и на интернет страни Наручиоца, односно до
29.06.2016. године, до 12:00 часова, са назнаком:
''Понуда за јавну набавку бр. 3/2016 – материјал за саобраћај: гориво, уља и мазива - НЕ
ОТВАРАТИ''.
На полеђини коверте се обавезно исписују тачан назив понуђача, адреса, контакт телефон, као и
име и презиме особе за контакт.
Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и времена до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Неблаговремене понуде се неће отварати већ ће бити враћене подносиоцу, по окончању поступка
јавног отварања понуда.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је
понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о
пријему наручилац ће навести датум и време пријема понуде.
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
ПОНУДЕ ЋЕ БИТИ ЈАВНО ОТВОРЕНЕ, ДАНА 29.06.2016. ГОДИНЕ У 12,30 ЧАСОВА, НА АДРЕСИ НАРУЧИОЦА,
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИЋ-АЈНШТАЈН““У НОВОМ САДУ, УЛ. ГАГАРИНОВА 1 У
СЕКРЕТАРИЈАТУ ШКОЛЕ. ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА, КОЈИ ЋЕ ПРИСУСТВОВАТИ ЈАВНОМ ОТВАРАЊУ ПОНУДА,
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МОРАЈУ ДА ПРИЛОЖЕ КОМИСИЈИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
НЕПОСРЕДНО ПРЕ ПОЧЕТКА ПОСТУПКА ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ОТВАРАЊА ПОНУДА МОРА БИТИ ОРИГИНАЛ ИЗДАТО ОД ПОНУЂАЧА, СА ЗАВОДНИМ БРОЈЕМ ПОД КОЈИМ ЈЕ
ИЗДАТО, ДАТУМОМ ИЗДАВАЊА, ПЕЧАТОМ И ПОТПИСОМ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА. У ПОСТУПКУ
ОТВАРАЊА ПОНУДА, АКТИВНО МОГУ УЧЕСТВОВАТИ САМО ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА.

САДРЖАЈ ПОНУДЕ
Понуда мора да садржи следећу документацију (доказе и обрасце):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Образац 1 – Образац понуде;
Образац 2 – Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни;
Образац 3 – Образац трошкова припреме понуде (Овај образац не представља обавезну
садржину понуде);
Образац 4 – Образац изјаве о независној понуди;
Образац 5 – Образац Изјаве понуђача;
Образац 6 – Образац Изјаве подизвођача;
Важећа лиценца за обављање енергетске делатности трговине нафтом и дериватима нафте
издату од стране Агенције за енергетику;
Списак продајних објекта – бензинских пумпи са назначеним врстама горива, адресом, бројем
телефона, именом и презименом одговорног лица за свако објекат;
Модел уговора.

9.
10.
НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 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 документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди и сл.), који морају бити
потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи
определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу), 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 чл. 81. Закона.
ОБРАЗАЦ 1 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуђач мора да попуни тако да садржи: опште податке о понуђачу, опште податке о подизвођачу
(уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу), податке о томе да ли се понуда
подноси самостално или као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем као и све друге
захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде.
У случају подношења заједничке понуде или у случају да понуђач наступа са подизвођачем/има, под
бројем 1 навести податке о носиоцу посла, односно понуђачу, а под бројем 2 и 3 навести податке о
члановима групе понуђача, односно подизвођачима. Уколико је број чланова групе понуђача,
односно број подизвођача већи од 2, прву страну обрасца понуде фотокопирати и прикључити
обрасцу понуде.
Образац попунити, потписати и оверити.
ОБРАЗАЦ 2 – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, са упутством како да се попуни
Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери образац 2.
ОБРАЗАЦ 3 – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери образац 3.
Овај образац не представља обавезну садржину понуде.

ОБРАЗАЦ 4 – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјавом о независној понуди, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Изјава о независној понуди мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране
овлашћеног лица.
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ОБРАЗАЦ 5 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери образац 5.
ОБРАЗАЦ 6 – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Подизвођач је дужан да попуни, потпише и овери образац 6.
Понуђач је дужан да достави образац 6 у случају подношења понуде са подизвођачем.
ВАЖЕЋА ЛИЦЕНЦА за обављање енергетске делатности трговине нафтом и дериватима нафте
издату од стране Агенције за енергетику
Понуђач је дужан да достави доказ о поседовању важеће лиценце за обављање енергетске
делатности трговине нафтом и дериватима нафте издату од стране Агенције за енергетику у виду
оверене копије. Понуђач може доставити овај доказ и у виду неоверене копије, 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 у року од пет дана, достави на увид
оргинал или оверену копију овог доказа.
Ако понуђач у поменутом року не достави на увид наручиоцу оргинал или оверену копију траженог
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
СПИСАК ПРОДАЈНИХ ОБЈЕКТА – бензинских пумпи са назначеним врстама горива, адресом, бројем
телефона, именом и презименом одговорног лица за свако објекат
Списак мора бити достављен на меморандуму понуђача, потписан и оверен од стране овлашћеног
лица понуђача.
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи овај доказ, ако је
понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора је саставни део понуде и понуђач подношењем понуде потврђује да прихвата све
елементе модела уговора.
Модел уговора мора бити попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача, оверен печатом
и парафиран на свакој страни.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Сви трошкови везани за припрему понуде падају на терет понуђача. Ако поступак јавне набавке
буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити
трошкове прибављања средстава обезбеђења и израде узорка (под условом да је исти израђен у
складу са захтевима и техничким карактеристикама наведеним у конкурсној документацији), под
условом да је Понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да их је навео у
Обрасцу 3 и приложио доказ о трошковима које је имао приликом прибављања средстава
финансијског обезбеђења и израде узорка.
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. Закона понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у
року за подношење понуде, на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем
поште, у затвореној коверти или кутији, с тим што се на предњој страни коверте или кутије, у коју се
пакује измена/допуна/опозив понуде додаје реч „измена“ или „допуна“ или ,,опозив“, а у зависности
од тога шта се у коверти или кутији налази.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
ПОНУЂАЧ
У складу са чланом 87. став 3. Закона, понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је
самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
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подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У обрасцу понуде понуђач
наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду:
1.
2.

самостално, (подноси понуду самостално и самостално извршава јавну набавку),
са подизвођачем (понуђач који извршење јавне набавке делимично поверава
подизвођачу) и
3. као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједно извршавају јавну
набавку).
Накнада за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, дужан је да у Обрасцу понуде наведе да ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има, проценат укупне вредности набавке који
ће поверити подизвођачу, као и део предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача.
Проценат набавке који се делимично поверава подизвођачу/има не може бити већи од 40%.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, дужан је да у Обрасцу понуде наведе назив
и седиште подизвођача.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду
са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођача/е достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III Конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач са којим је закључен уговор, не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у
својој понуди. У супротном, раскинути уговор и писаним путем обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције о поступању предметног понуђача са којим је закључен уговор, осим ако би
раскидом уговора претрпео знатну штету.
Понуђач са којим је закључен уговор 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.
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
У понуди група понуђача је дужна да достави споразум којим се понуђачи из групе понуђача
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке
из члана 81. став 4. тачке 1-2 ЗЈН, и то:
- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ
1. Начин и рок плаћања: Наручилац ће уговорену цену плаћати на основу испостављених
полумесечних фактура, чији саставни део чини спецификација трошкова по појединачним
корпоративним картицама. Плаћање се врши у року од 30 дана 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 16-ог у текућем месецу до краја месеца.
2. Начин, место и рок испоруке: Динамику и количине појединачних испорука, одређује
наручилац. Испорука добара ће се обављати делом у 2016. години, а делом у 2017. години
сукцесивно током трајања уговора о јавној набавци. Коначан рок за извршење набавке истиче
годину дана од дана потписивања уговора о јавној набавци. Набавка добара у 2017. години
спровешће се у висини средстава опредељених у Финансијском плану наручиоца за 2017. годину.
Место испоруке су продајни објекти – бензинске пумпе понуђача на целој територији Републике
Србије. Приликом сваке појединачне испоруке добара понуђач је у обавези да на продајном објекту
– бензинској пумпи, води евиденцију о испорученим количинама и врсти добара, коју потписује
запослено лице понуђача и представник наручиоца коме је испорука извршена. Испорука ће се
вршити у радно време продајног објекта – бензинске пумпе понуђача.
3. Квалитет: Добра морају одговарати квалитету који је прописан нормама садржаним у
Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник
РС“, број 111/15).
ВАЛУТА
Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
Уколико у току реализације уговора дође до промене цена добара, у складу са важећим одлукама
одабраног понуђача, примењиваће се цене које важе на дан испоруке. Под даном испоруке
подразумева се дан преузимања добара од стране наручиоца.
НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде: минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Наручилац неће тражити средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне
набавке и уговорних обавеза.
КОМУНИКАЦИЈА
У складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама, комуникација се у поступку јавне набавке и у
вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем односно путем поште, електронске
поште или факсом.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
У складу са чланом 63. став 2., заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, искључиво писаним путем односно
путем поште, електронске поште или факсом, сваког радног дана, у периоду од 10,00 до 14,00
часова.
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Aдреса: Техничка школа “ Милева Марић-Ајнштајн» Нови Сад , Гагаринова 1, 21000 Нови Сад, факс :
021/ 443-444.
Електронска пошта:mileva.ajnstajn021@gmail.com
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева да објави одговор на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације и појашњења упућују се са напоменом ,,Захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка бр. 3/2016, набавка материјала за
саобраћај: гориво, уља и мазива
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за подношење
понуда и дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити допуњује конкурсну
документацију.
ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ
Наручилац је дужан да:
1.

чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
складу са законом, понуђач означио у понуди;
2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди;
3. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о
поднетим понудама до отварања понуда.
Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која је у доњем десном углу великим
словима имају написано: ,,ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако се поверљивим
сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом
реду уз десну ивицу мора бити написано ,,ПОВЕРЉИВО“, у складу са чланом 14. Закона.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
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.
ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У
записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из члана 104. Закона. Записник о отварању
понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и
присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају записник.
Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда у
року од три дана од дана јавног отварања понуда.
Понуде за које је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде као и
неблаговремене понуде се неће отварати и биће враћене подносиоцу, по окончању поступка јавног
отварања понуда.
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НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА
Наручилац може у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама одбити понуду уколико поседује
доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у
поступку јавне набавке:
1.
2.
3.

поступио супротно забрани из члана 23. и 25. Закона;
учинио повреду конкуренције;
доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор
о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4. одбио да достави доказ и средства безбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење
понуда.
Докази за одбијање понуде због напред наведених разлога су:
1.
2.

правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
исправа о реализованом средству финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3. исправа о наплаћеној уговорној казни;
4. рекламације корисника које нису отклоњене у уговореном року;
5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором;
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подиспоручиоци, односно чланови групе понуђача;
8. писана исправа надлежних институција која потврђује неистинитост података наведених у
понуди;
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог
надлежног органа који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио други
Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилац задржава право на проверу веродостојности наведених података и изјава.
Наручилац може, писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, 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 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 или 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. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских
грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ
Наручилац ће, у складу са чланом 108. Закона, а на основу извештаја о стручној оцени понуда,
донети одлуку о додели уговора у року од најдуже 10 дана од дана јавног отварања понуда.
НАРУЧИЛАЦ ЋЕ, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 109. СТАВ 1. ЗАКОНА, ДОНЕТИ ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА НА
ОСНОВУ ИЗВЕШТАЈА О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА, УКОЛИКО НИСУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога,
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега
се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. У случају обуставе
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поступка из наведених разлога, одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова
израде узорка и прибављања средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, из чл. 88
став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади, истакне захтев.
Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка јавне
набавке, Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Поступак заштите права у поступку јавне набавке регулисан одредбама члана 138. до 167. Закона о
јавним набавкама.
У складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама, захтев за заштиту права може да поднесе
понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у поступку јавне
набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно
одредбама Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту права може да поднесе и Управа за јавне
набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
Чланом 149. Закона о јавним набавкама дефинисано је да се захтев за заштиту права подноси
Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки, (у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако 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 три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2 указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У овом случају подношења захтева за
заштиту права, долази до застоја рока за подношење понуда.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке, поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења предходног захтева.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту
права.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу
са одредбама члана 150. Закона.
Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. Закона.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом
пошиљком са повратницом.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о уплати
таксе, у износу од 60.000,00 динара, на жиро рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153
или 253, позив на број: 5-16; корисник: буџет Републике Србије; сврха: ЗЗП, Техничка школа
„Милева Марић-Ајнштајн“ Нови Сад,

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Након доношења одлуке о додели уговора и протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. став 6 Закона наручилац је дужан да у складу са чланом 113. Закона достави уговор о
јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор, у року од осам дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права.
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Уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.
ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави поступка јавне
набавке, наручилац ће објавити у року од пет дана од дана закључења уговора, односно коначности
одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на
својој интернет страници.
ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Образац 1
ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА
Набавка добара- материјал за саобраћај: гориво, уља и мазива Број јавне набавке: 3/2016

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Набавка добара- материјал за саобраћај: гориво, уља и мазива за моторна возила Техничке школе
„Милева Марић-Ајнштајн“ Нови Сад
Јавна набавка број 3/2016
Понуда број: _______________
Датум:

_______________

Понуђач наступа (заокружити начин поступања):

1.
2.
3.

САМОСТАЛНО
СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
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
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Електронска пошта
Текући рачун и банка
Матични број
ПДВ број (попуњавају само обвезници)
Порески идентификациони број (ПИБ)
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
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Матични број
ПДВ број (попуњавају само обвезници)
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 15 дана 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 16-ог у текућем месецу до краја
месеца.

Начин плаћања

Рок за коначно извршење посла

годину дана од дана потписивања уговора о
јавној набавци

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 фотокопирати и попунити подацима за преостале
подизвођаче/чланове групе и прикључити обрасцу понуде.
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Образац 2
ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА
набавка добара- материјал за саобраћај: гориво, уља и мазива

Број јавне набавке: 3/2016

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Јединична цена
Ред.
Бр.

Врста
горива

Укупна цена

Јединица
Количина
мере

Са свим
трошковима
без пдв-а

Са свим
трошковима
са пдв-ом

Са свим
трошковима
без пдв-а

Са свим
трошковима
са пдв-ом

ЕВРО
1.

ПРЕМИЈУМ

литар

300

литар

4.200

БМБ 95
2.

ЕВРО
ДИЗЕЛ
Уље САЕ
(30-40)или
слично

литар

60

3.

4.

Уље
двотактол

литар

5

5.

Уље ланцол
или слично

литар

30

6.

Уље за
мотор

литар

40

Маст за
подмазивањ
е машина

кг

20

7.

Антифриз
концентрова
ни

литар

20

8.

9.

Уље за
кочнице

литар

5
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Укупна цена са свим трошковима без пдв-а (1+2)
ПДВ
Укупна цена са свим трошковима са пдв-ом
(1+2)
Словима
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Добра морају одговарати квалитету који је прописан нормама садржаним у Правилнику о техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС“, број 111/15).
Динамику и количине појединачних испорука одређује наручилац.
Испорука добара ће се обављати делом у 2016. години, а делом у 2017. години сукцесивно током трајања
уговора о јавној набавци.
Коначан рок за извршење набавке истиче годину дана од дана потписивања уговора о јавној набавци.
Набавка добара у 2017. години спровешће се у висини средстава опредељених у Финансијском плану
наручиоца за 2017. годину.
Место испоруке су сви продајни објекти – бензинске пумпе на територији Републике Србије.
Испорука ће се вршити у радно време објекта – бензинске пумпе одабраног понуђача.
Приликом сваке појединачне испоруке добара одабрани понуђач је у обавези да на продајном објекту –
бензинској пумпи, води евиденцију о испорученим количинама и врсти добара, коју потписује запослено лице
одабраног понуђача и представника наручиоца коме је испорука извршена.
Уколико у току реализације уговора дође до промене цена добара, у складу са важећим одлукама одабраног
понуђача, примењиваће се цене по ценовнику који важи на дан испоруке. Цене у понуди морају бити исказане
у динарима.

Потпис одговорног лица понуђача
М. П.

________________________
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Образац 3

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА
набавка добара – материјал за саобраћај: гориво, уља и мазива
Број јавне набавке: 3/2016

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ*
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и
68/15), понуђач, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

I

III = I + II

II

Трошкови прибављања
средстава обезбеђења

Укупни трошкови припреме
понуде:
Остали трошкови
припреме понуде

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је,
сходно члану 88. став 3. Закона, дужан да понуђачу надокнади трошкове припреме понуде, под условом
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и доставио доказ о извршеним трошковима.
Датум:____________
М.П

Потпис овлашћеног лица:

___________________________

*Овај образац не представља обавезну садржину понуде
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Образац 4

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА
набавка добара – материјал за саобраћај: гориво, уља и мазива
Број јавне набавке: 3/2016

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду за јавну набавку бр.
3/2016 – Набавка материјала за саобраћај: гориво, уља и мазива, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима, осим са понуђачима из групе понуђача или
подизвођачима са којим подноси понуду за предметну јавну набавку.

Потпис овлашћеног лица
Датум: _____________

М.П.
____________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
Наручилац 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 јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1.
тачка 2. Закона.

чланови

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујуи оверавају сви
групе понуђача.

19

Образац 5

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА
набавка добара – материјал за саобраћај: гориво, уља и мазива
Број јавне набавке: 3/2016

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач/члан групе понуђача
__________________________________________________________
(пословно име и седиште понуђача односно сваког члана групе понуђача)

1.
2.

регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

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 је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

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;

5. да испуњава додатне услове у погледу захтеваног техничког капацитета, односно да:
располаже са минимум двадесет продајних објекта – бензинских пумпи распоређених
равномерно, на територији већих градова (Суботица, Кикинда, Сомбор, Београд, Крагујевац,
Чачак, Ужице, Зајечар, Ниш и Врање), у Републици Србији, на којима се могу точити две
врсте горива које су предмет јавне набавке, од којих се бар две налазе 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 километара од Саобраћајне Школе „Пинки“ Нови Сад, ул.
Шумадијска 12а. у Новом Саду
поседује веб апликацију која омогућава праћење потрошње горива у сваком тренутку
(праћење потрошње по дериватима и клијентима – картицама).

Датум:_________________

М.П

Потпис овлашћеног лица
_______________________________

У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписују и оверавају сви чланови
групе понуђача.
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Образац 6
ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА
набавка добара – материјал за саобраћај: гориво, уља и мазива
Број јавне набавке: 3/2016

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је подизвођач

__________________________________________________________
(пословно име и седиште подизвођача)
1. 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 је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:_________________
подизвођача

М.П

Потпис овлашћеног лица

_______________________________

Образац копирати у потребном броју примерака у случају ангажовања већег броја подизвођача.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
добара – материјала за саобраћај: гориво, уља и мазива
Број јавне набавке: 3/2016

Закључен дана __________________ 2016. године, на основу спроведеног поступка јавне
набавке мале вредности између уговорних страна,

1.

Техничке школе „Милева Марић-Ајнштајн“ Нови Сад, Гагаринова 1, матични број 08043370,
ПИБ: 100237011, рачун број: 840-1595660-98, коју заступа директор др Станко Матић, (у
даљем тексту: Купац) и

2.

_____________________________________,
из
_____________,
ул.
___________________________бр.
_____,
матични
број
_____________,
ПИБ
________________, рачун бр. _________________ код пословне банке ________________,
кога заступа директор ____________________________, (у даљем тексту: Продавац)

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:
а) ____________________________________________________________
____________________________________________________________
б) ____________________________________________________________
____________________________________________________________
(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако наступа са
подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке).
Основ уговора:*( уноси накнадно наручилац)

ЈН број: 3/2016

Број и датум одлуке о додели уговора:.............................

Понуда изабраног понуђача бр............... од...................

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Члан 1.
Предмет уговора је купопродаја горива, уља и мазива 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 на својим бензинским станицама у складу са понудом Понуђача број: ______________ од
_________ 2016. 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.
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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
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 банзинским 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 – престанка важења уговора, Купац је дужан да картице врати Продавцу.
Уколико Купац не врати картице Продавцу у року од 30 дана након раскида – престанка важења
Уговора, Продавац ће Купцу фактурисати издате, а невраћене картице по цени _________ евра,
прерачунато у динарима по средњем курсу Народне Банке Србије на дан обрачуна.

III. ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И НАЧИН ИСПОРУКЕ
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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 продају остварену 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.“
Реализација уговорених вредности у 2016. години вршиће се до максимално расположивог
износа средстава, а у 2017. години према пројекцији финансијског плана Градске Управе за
образовање за 2017. годину.

IV ЗАТЕЗНА КАМАТА И ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ
Члан 6.
Продавац ће за неблаговремено плаћање обрачунати Купцу законску затезну камату у складу са
законским прописима.
Члан 7.
Продавац ће робу из члана 1. овог Уговора испоручивати: сукцесивно, на својим бензинским
станицама.
V КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 8.
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. 111/15).

VI РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 9.
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.
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Уколико Купац не поступи у склaду са ставом 1-3 овог члана, његова рекламација се неће
разматрати.

VII ВИША СИЛА
Члан 10.
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.
VIII РАСКИД УГОВОРА
Члан 11.
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.

IX РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 12.
Овај Уговор се закључује на одређено време на период од једне године од дана закључења
уговора.
Важење овог уговора се може продужити анексом, само изузетно, без промене услова из
уговора, у случају да Купац, из објективних и дозвољених разлога не одабере понуђача за наредни
период, односно за 2017. годину.

X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да евенуталне спорове реше споразумно, а ако то не буде могуће,
уговарају надлежност Привредног суда у Новом Саду.

Члан 14.
Овај Уговор се може изменити и допунити само у писаној форми – закључивањем анекса
уговора.
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Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или
организационој промени.

Члан 15.
За све што овим уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о облигационим
односима.

Члан 16.
Овај уговор се сматра закљученим и ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од
стране овлашћених заступника уговорних страна.

Члан 17.
Овај Уговор је закључен у 4 (четири) оригинална примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ЗА ПРОДАВЦА
ЗА КУПЦА
Директор

__________________

М.П.

М.П.

___________________
Др Станко Матић

Напомана: Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговор
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