Специјална болница за рехабилитацију
15316 Бања Ковиљача, Парк бр. 4

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности:
Набавка нафтних деривата, по партијама
за потребе
Специјалне болнице за рехабилитацију

(Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца)

Рок за достављање понуда је: 23.1.2015. године до 10:30 часова
Отварање понуда ће се обавити: 23.1.2015. године у 11:00 часова

Јануар, 2015. године

Набавка нафтних деривата, ЈН бр. 2/2015
Специјлана болница за рехабилитацију
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 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), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 2/2015 и Решења о обрзаовању Комисије за јавну набавку
бр. 4, Наручилац сачињава КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за јавну набавку мале

вредности: Набавка нафтних деривата, по партијама за потребе Специјалне болнице за
рехабилитацију
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Набавка нафтних деривата, по партијама
за потребе
Специјалне болнице за рехабилитацију
(шифра: 09100000 – Горива)

Назив наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију
Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача
http://www.banjakoviljaca.rs/
Врста наручиоца: Здравствена установа
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Опис предмета јавне набавке: добра, 09100000 – Горива
Јавна набавка се спроводи у поступку по партијама.
Специјална болница за рехабилитацију, Парк 4, 15316 Бања Ковиљача, донела је
Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара мале вредности број 3 од 13.1.2015.
године, “Набавка нафтних деривата, по партијама, за потребе Специјалне болнице за
рехабилитацију“. У складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ 124/2012), сходно донетој одлуци, позивамо вас да, у складу са преузетом
конкурсном документацијом, доставите понуду за:
Испоруку нафтних деривата, по партијама за потребе Специјалне болнице, а према
захтеваној спецификацији из конкурсне документације.
Јавна набавка мале вредности се спроводи по партијама, и то у две (2) партије:
Партија 1 – Еуро дизел гориво, и
Партија 2 – Безоловни моторни бензин.
Јавна набавка се финансира из средстава Специјалне болнице за рехабилитацију.
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Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која
испуњавају обавезне и додатне услове из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“ 124/12, у даљем тексту: Закона).
Испуњеност обавезних услова, Понуђач доказује на следећи начин: писменом
изјавом да, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу испуњава услове из
члана 75. став 1, тачке 1-4, Закона о јавним набавкама и доказима – прилозима који су
наведени у конкурсној документацији, изузев доказа о испуњавању услова из члана 75,
став 1. тачка 5, где се захтева да понуђач достави доказ о испуњавању услова који се
односи на поседовање важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, а таква дозвола се захтева у складу са прописима који уређују
пословање предмет јавне набавке. Доказивање захтеваних додатних услова чини се
достављањем изјава којим се потврђује њихово испуњавање.
Предмет јавне набавке мале вредности је ближе одређен у конкурсној
документацији, кроз детаљну техничку спецификацију.
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и
позивом за достављање понуда.
Понуду би требало доставити на обликованим обрасцима чије моделе износи
наручилац у конкурсној докуентацији, са свим потребним подацима о понуђачу.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом од стране
одговорног лица, у складу са свим захтевима из конурсне документације.
Понуда у којој буду начињене било какве измене, додаци, брисања или буде
неправилно попуњена, биће одбијена. Понуда ће бити одбијена и у случају да садржи
битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде, односно
таква да понуду није могуће упоредити је са другим понудама. Уколико понуђач начини
грешку у попуњавању, део понуде кза који сматра да је учињена грешка мора „избелити“
тако да се не види претходна садржина, а место исправке мора, обележити и оверити, како
би наручиоцу било јасно.
Критеријум за избор најповољније понуде у обе партије је: најнижа понуђена
цена.
Пошто је јавна набавка је обликована по партијама, понуђачи могу поднети
понуду за једну или обе партије посебно.
Понуде се подносе непосредно или путем поште (препоручена пошиљка) и
морају, на одговорност Понуђача, стићи на адресу Наручиоца најкасније до 23.1.2015.
године до 10:30 часова и то у запечаћеном омоту. Понуда примљена после времена
одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а наручилац ће такву понуду вратити
понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Омот понуде мора бити означен на следећи начин:
Адреса Наручиоца:
Специјална болница за рехабилитацију,
Парк 4,
15316 Бања Ковиљача
При томе, понуда на свом наличју треба да буде видно означена, на следећи начин:
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„НЕ ОТВАРАТИ, отворити од стране Комисије - Понуда за јавну набавку добара ЈН бр.
2/2015: „Набавка нафтних деривата, по партијама за потребе Специјалне болнице за
рехабилитацију“. На полеђини понуде треба да буде читко исписан назив и адреса
понуђача, како би се у складу чланом 3. став 1. тачка 31. Закона о јавним набавкама,
омогућило наручиоцу да на основу означених података, неблаговремену понуду врати
неотворену понуђачу.
Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси наручиоца у Бањи Ковиљачи, у
просторији „Библиотека“, дана 23.1.2015. године, у 11:00 часова. Овлашћени
представници понуђача који буду били присутни, морају Комисији поднети писмену
пуномоћ за заступање понуђача уколико желе да учествују у поступку отварања понуда.
Друга лица која покажу интересовање за присуство у поступку отварања понуда,
потребно је да се претходно најаве Служби за јавне набавке наручиоца, у циљу
обезбеђивања адекватног простора.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од од отварања понуда.
Лице за контакт и информације:
Бранка Марковић,
Служба за јавне набавке наручиоца
тел. 015/895-214
е-маил: javnenabavke@banjakoviljaca.rs

др Никола Сремчевић
Директор Специјалне болнице за
рехабилитацију
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Наручилац, спроводи поступак за јавну набавку мале вредности добра – „Набавка
нафтних деривата, по партијама за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију“ у
складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.
2. БЛИЖЕ ОДРЕЂЕЊЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У складу са сврсисходношћу предметне јавне набавке, образложене у Плану јавних
набавки, истраживању и процени на основу потрошње у претходним периодима,
Наручилац исказује потребу и спроводи овај поступак јавне набавке да обезбеди нафтне
деривате како следи у спецификацији артикала – добара, у процењеној количини која је
неопходна за употребу возила у будућем једногодишњем периоду.
Поступак јавне набавке се спроводи по партијама, и то у две партије:
Партија 1 – Еуро дизел гориво и
Партија 2 – Безоловни моторни бензин.
2.1. ЗАДАТАК ПОНУЂАЧА
Понуђач, по овом Позиву, треба да достави понуду за добра према конкурсној
документацији. Понуда треба да садржи све податке тражене од стране Наручиоца, изузев
података који се налазе на одређеним ВЕБ страницама и који су без додатних захтева
јавности доступни на увид, о чему понуђач треба да укаже и упути Наручиоца.
Све захтеване доказе је неопходно доставити како би се у поступку оцењивања понуда
несумњиво и недвосмислено утврдило да ли је понудом одговорено на све захтеве
Наручиоца.
У том смислу, својом понудом понуђач гарантује за капацитет предвиђених количина
добара које испоручује, а који уколико буде потребе, Наручилац може максимално да
потражује. Наручилац, по закључивању уговора купац, ће сукцесивно и по потреби,
трошити (сипати) уговорено гориво, до максималних процењених износа искључиво на
бензинским станицама понуђача са којим буде закључен уговор, те је понуђач дужан да, у
временском периоду на који се уговор односи, обезбеди сталне количине горива, сходно
потребама Наручиоца у том тренутку.
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3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА

Назив и опис

Технички опис

Евро дизел гориво

Предмет Партије бр. 1 треба да задовољи
одредбе важећег Правилника о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног
порекла

Европремијум БМБ 95 и 98 гориво

Предмет Партије бр. 2 треба да задовољи
одредбе важећег Правилника о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног
порекла

Врста и детаљне техничке карактеристике предмета јавне набавке:
Назив горива

Јединица мере

Процењена количина наручиоца у
литрама

Евро дизел (ЕН 590), стандард
СРПС ЕН 590

литар

18.500

Евро премиум БМБ 95 и 98 (ЕН
228), стандард СРПС ЕН 228

литар

3.000

Наведене количине су планиране количине на годишњем нивоу за 2015. годину, чиме се
извршава процењена допуна горивом. Наруcчилац задржава право да поручи већу или
мању количину од планиране количине из конкурсне документације, као и да одустане од
дела набавке добара, а све у границама планиране вредности за текућу годину.
3.1.Технички захтеви Наручиоца у вези са јавном набавком и извршењем:
- Обавезна кредитна картица за свако возило.
- Понуђач мора да има могућност електронске евиденције издавања и наплате горива за
свако возило коме издаје гориво.
- У ову евиденцију, Понуђач мора да има могућност уноса податка о регистарском броју
возила, датуму, времену и стању километраже возила коме издаје гориво.
- Извештај о потрошњи (сипању) горива.
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Плаћање испоручене – преузете количине горива ће се вршити тако што ће Испоручилац
испостављати фактуру Наручиоцу сваких 15 дана од дана потписивања уговора чији је
предмет ова јавна набавка. Фактура треба да садржи трошкове учињене од стране Купца,
по кредитним картицама, до периода обраде, као и њихову спецификацију.
Период вршења предметног достављања добара је једна (1) година од дана потписивања
уговора од обе стране.
3.2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Понуђач обезбеђује квалитет који мора да задовољи све захтеве стандарде одређене
важећим Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.
3.3. Рок извршења:
Преузимање горива је сукцесивно, по потреби и захтевима наручиоца. Количине дате у
спецификацији су планиране у орјентационом износу. Наруčилац задржава право да
набави већу или мању количину од планиране као и да одустане од дела набавке, и
подношењем понуде Понуђач ставља до знања да је сагласан са ставом и захтевима
Наручиоца.
3.4. Место испоруке:
Бензинске пумпе на територији Републике Србије
3.5.ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА
Цена нафтних деривата које Наручилац преузима у складу са овим уговором је
малопродајна цена на дан преузимања на бензинској станици, одређена од стране
Испоручиоца.
Испоручилац одобрава Наручиоцу попуст на цену из претходног члана сагласно схеми
која чини саставни део овог уговора, а доставља је Испоручилац.
4. Захтевани услови за учешће у поступку јавне набавке, и начини њиховог
доказивања
4.1. ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ, ИЗ ЧЛАНОВА 75. И 76.
ЗАКОНА
Право на учешће у поступку има понуђач:
1. Који је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
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2. Који 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. Којем није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда,
4. Који је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,
5. Који има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом,
6. Који поштује обавезе који произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
4.1.1. Доказивање испуњености обавезних услова:
У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник Републике Србије бр.
124/12) испуњеност обавезних услова (услови под редним бројем 1, 2, 3, 4 и услов из члана 75. став 2) утврђених Конкурсном документацијом понуђач може да доказује писаном
изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу и иста је
саставни део ове Конкурсне документације. У складу са чланом 75. став 2, Закона о јавним набавкама (Сл. Гласниик Републике Србије бр. 124/12) обавезе дефинисане под редним бројем 6 се доказују писаном изјавом.
Услов под редним бројем 5: лиценца – дозвола за обављање енергетске делатности трговина нафтом и нафтним дериватима, утврђена Законом о енергетици (Сл. Гласник
57/2011) издате од стране Агенције за енергетику Републике Србије. Лиценца коју понуђач достави мора бити важећа, без обзира на моменат издавања дозволе. Понуђач може
доставити копију захтеваног решења, с тим да Наручилац задржава право да, уколико понуђачу
додели уговор, може од њега захтевати достављање на увид оригиналног документа или оврене
копије оригинала.

Образложење: У обзир долазе лиценце за обављање енергетских делатности: 1. трговина
нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом; 2. трговина
моторним и другим горивима на станицама за снабдевање возила;
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услови
из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Напомена: Испуњеност обавезних услова подизвођач може да доказује писаном изјавом
датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу и иста је саставни
део ове Конкурсне документације.
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Уколко 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. Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог
услова.
Напомена: Испуњеност обавезних услова група понуђача може да доказује писаном изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу и иста је саставни део ове Конкурсне документације. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

4.2. ЗАХТЕВАНИ ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
4.2.1. Технички капацитет:
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1. да располаже довољним техничким капацитетом и то да има најмање четрдесет (40) малопродајних објеката – бензинских станица на територији Републике Србије,

(Европска мрежа међународних путева кроз Србију и регионални путеви кроз Републику
Србију.)
2. и најмање два (2) малопродајна објеката – бензинску станицу на територији Града

Лознице.
Доказивање захтеваних услова:
Понуђач доказује писаном изјавом о испуњавању обавезних и додатних услова, уз достављање списка бензинских станица са адресама и бројевима телефона на наведеним путевима и у локалној самоуправи на територији градова који су повезани мрежом наведених
путева; оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.
Напомена: Наручилац своју основну делатност и активности које су у склопу подршке
обављања основне делатности наручиоца, а односи се на превоз пацијената и корисника
услуга, обавља на готово читавој територији Републике Србије, али и у региону. У оквиру
обављања делатности, поред других послова из делокруга, Наручилац најчешће, готово
свакодневно, превози кориснике и пацијенте својим амбулантним колима, те у циљу
смањења ризика и оптималне ефикасности, возачи увек морају бити у могућности да, у
што краћем року и на што краћој дистанци, возила доведу у могућност точења горива, а то
се управо обезбеђује широком мрежом и покривеношћу путева у Републици Србији.
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4.2.2. Финансијски капацитет:
1. Да понуђач у претходне три године (2012., 2013., 2014. години) није пословао са губитком и да у последњих шест (6) месеци који претходе месецу у којем је објављен
позив за подношење понуда није био у блокади. Доказује се на следећи начин:
•

уколико је понуђач правно лице доставља Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац BON - JN), за претходне три обрачунске годиене (2012.,
2013., и 2014. годину). Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке о блокади за последњих шест (6) месеци који претходе
месецу у којем је објављен позив за подношење понуда, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих шест месеци који претходе месецу у којем је
објављен позив и Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна Банка
Србије која ће обухватити захтевани период.

•

уколико је понуђач предузетник који води пословне књиге по систему простог /
двојног књиговодства доставља: биланс успеха и пореску пријаву за утврђивање
пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране
надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три године (2012., 2013., 2014. годину).
Затим доставља потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном – текућем рачуну за три обрачунске године (2012., 2013., 2014. годину)

•

уколкико претходно наведени документи за предузетника не садрже податке о
блокадиза последњих шест месеци који претходе месецу у којем је објављен позив
за подношење понуда, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих шест месеци који претходе месецу у којем је објављен позив и Потврде о
броју дана неликвидности коју издаје Народна Банка Србије која ће обухватити
захтевани период.

Захтевани услов се доказује достављањем Изјаве у којој Понуђач, под кривичном и материјалном
одговорношћу, потврђује испуњавање додатног услова. Наручилац задржава право да, уколико
понуђачу додели уговор, може од њега захтевати достављање на увид оригиналног документа или
оверене копије оригинала, који доказује испуњавање захтеваног додатног услова.

4.3.
ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Напомена: На овом месту се наводе подаци ои државним органима, код којих се могу
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА
РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде, адреса: Саве Мишковиćа 3-5, Београд, интернет адреса:
www.poreskauprava.gov.rs
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Посредством ореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт
органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским
обавезама које аминистрирају ови органи.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, адреса
Министарства: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.merz.gov.rs, адреса
Агенције: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса: www.sepa.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет
адреса: www.minrzs.gov.rs
5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “најнижа понуђена
цена”.
Наручилац ће критеријумом најниже понуђене цене вредновати само понуде у којима су
понуђачи одговорили на захтеване услове из позива за подношење понуда и конкурсне
документације – одговарајуће и прихватљиве понуде. Понуда коју је Наручилац утврдио
да је неприхватљива неће се вредновати, а Понуђач је не може накнадно допунити нити
изменити како би је учинио прихватљивом.
5.1. Резервни критеријум за доделу уговора
УКОЛИКО ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА ИМАЈУ ИСТУ НАЈНИЖУ ПОНУЂЕНУ ЦЕНУ,
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача чија је понуда приспела раније.

6. УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
6.1. Припремање понуде:
Понуђач треба да припреми и достави понуду на основу захтева Наручиоца из конкурсне
документације, и то тако да буде потпуно смислена, да се из ње може закључити
суштинска садржина и да нема битне недостатке. Сматраће се да понуда има битне
недостатке и наручилац ће је одбити ако:
1) понуђач не достави све захтеване обрасце, доказе и прилоге из конкурсне
документације;
2) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
3) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
4) је понуђени рок важења понуде или рок извршења посла, другачији од захтеваног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
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Понуђач је дужан да понуду сачини у писаном облику на српском језику. Понуда се
саставља тако што понуђач уписује захтеване податке у обрасце који су саставни део
конкурсне документације.
Понуда треба да буде на обрасцима наручиоца или понуђача, али у истим или сличним
моделима образаца које наводи Наручилац, а који су дати су у оквиру конкурсне
документације. Понуда мора да буде јасна и недвосмислена, читко попуњена, без
прецртавања, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица.
6.2. Подношење понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.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 заједниčкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
Специјална болница за рехабилитацију,
Парк број 4,
15316 Бања Ковиљача
При томе, понуда на свом наличју треба да буде видно означена, на следећи начин:
„НЕ ОТВАРАТИ, отворити од стране Комисије - Понуда за јавну набавку добара ЈН бр.
2/2015: „Набавка нафтних деривата, по партијама за потребе Специјалне болнице за
рехабилитацију“. На полеђини понуде треба да буде читко исписан назив и адреса
понуђача, како би се у складу чланом 3. став 1. тачка 31. Закона о јавним набавкама,
омогућило наручиоцу да на основу означених података, неблаговремену понуду врати
неотворену понуђачу.
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 сат пријема
понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси наручиоца у Бањи Ковиљачи, у
просторији „Библиотека“, дана 23.1.2015. године, у 11:00 часова. Овлашћени
представници понуђача који буду били присутни, морају Комисији поднети писмену
пуномоћ за заступање понуђача уколико желе да учествују у поступку отварања понуда.
Друга лица која буду заинтересована за присуство у поступку оварања понуда, потребно
је да се најаве Служби за јавен набавке, у циљу обезбеђивања адекватног простора.
Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а
наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда
поднета неблаговремено.
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Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од од отварања понуда, а на основу
Записника о отварању понуда и Извештаја о стручној оцени понуда у предметној јавној
набавци.
Комплетна понуда мора да садржи наведене обрасце, а понуђач је обавезан да захтевану
документацију достави следећим редоследом и обележи редним бројевима:
1.

Образац бр. 1 - Подаци о понуђачу;

2.

Образац бр. 2 - Подаци о подизвођачу;

3.

Образац бр. 3 - Подаци о учеснику у заједничкој понуди;

4.
Образац бр. 4 - Изјава понуђача о прихватању услова из позива и конкурсне
документације;
5.

Образац бр. 5 – Изјава о независној понуди;

6.

Образац бр. 6 – Изјава о спречавању сукоба интереса;

7.

Образац бр. 7 – Изјава о поштовању обавеза;

8.
Образац бр. 8 - Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона у
поступку јавне набавке мале вредности;
9.
Образац бр. 9 - Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку
јавне набавке мале вредности за подизвођача (Ову изјаву попуњавају само понуђачи,
уколико су ангажовали подизвођаче.);
10.
Образац бр. 10 – Списак одговорних лица која ће бити задужена за реализацију –
извршење уговора по јавној набавци мале вредности бр. 02/2015;
11. Образац бр. 11а – Образац понуде: Набавка и испорука нафтних деривата: еуро
дизел гориво (Партија број 1)
12.
Образац бр. 11б - Образац понуде: Набавка и испорука нафтних деривата:
безоловни моторни бензин (Партија број 2)
13.
Образац бр. 12 – Модел уговора о испоруци добара – „Испорука нафтних
деривата“;
14.

Образац бр. 13 – Образац структуре цене

15.

Образац бр. 14 - Образац трошкова припреме понуде

16.
Образац бр. 15 - Списак бензиских станица на којима ће понуђач да точи уговорено
гориво, са бројевима телефона на наведеним путевима и локалној самоуправи на додатног
услова који се односи на технички капацитет
Сваки образац понуде мора бити потписан и оверен печатом. Такво парафирање
Наручилац ће третирати као обавезу и битан елемент понуде јер на тај начин понуђач
суштински и формално гарантује за садржину понуде коју подноси
Напомена: Наручилац напомиње да све трошкове сачињавања и достављања понуде сноси
Понуђач, те уколико Понуђач буде сматрао да постоје одређени трошкови на његовој
страни, дужан је да писаним путем те трошкове и истакне.
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6.3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6.4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:





„Измена понуде за јавну набавку добара ЈН бр. 2/2015: „Набавка нафтних деривата,
по партијама за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију“, или
„Допуна понуде за јавну набавку добара ЈН бр. 2/2015: „Набавка нафтних деривата,
по партијама за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију“, или
„Опозив понуде за а јавну набавку добара ЈН бр. 2/2015: „Набавка нафтних
деривата, по партијама за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију“, или
„Измена и допуна понуде за јавну набавкуа јавну набавку добара ЈН бр. 2/2015:
„Набавка нафтних деривата, по партијама за потребе Специјалне болнице за
рехабилитацију“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6.5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧА
Понуђач може да поднесе 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 понуди понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ дужан је да у
понуди наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
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.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави исте доказе о испуњености услова који су
наведени у захтевима из конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
6.6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача,
саставни део заједничке мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из
члана 81. став 4 тачка 1-6. Закона о јавним набавкама и то податке о:
•

Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,

•

Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

•

Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

•

Понуђачу који ће издати рачун

•

Рачуну на који ће бити извршено плаћање

•

Обавезама
уговора

сваког

од

понуђача

из

групе

понуђача

за

извршење

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености условакоји су наведени у
конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу
са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана одређеног за отварања понуде.
Критеријум за избор најповољније понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
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7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
Плаћање испоручене – преузете количине горива ће се вршити тако што ће Испоручилац
испостављати фактуру Наручиоцу сваких 15 дана. Фактура садржи трошкове учињене од
стране Купца, по кредитним картицама, до периода обраде, као и њихову спецификацију.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача на основу испостављеног предрачуна.
Захтеви у погледу рока и места испоруке добара:
Испорука добара вршиће се током целе године, према потребама наручиоца, на свим
малопродајним местима (бензинским станицама) продавца, на теритотији града Лознице и
Републике Србије.
Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана 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.
8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, 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.
Понуђач може у обрасцу цене исказати попуст на понуђену количину, те у складу са тим
изражава и цену по јединици мере, односно, збирну цену.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
трошкова обухвати понудом.
9. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
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10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на и-мејл: javnenabavke@banjakoviljaca.rs), тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуде.
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
и на својој интернет страници. Додатне информације и појашњења упућују се са
напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације за јавну набавку добара ЈН бр. 2/2015: „Набавка нафтних деривата, по
партијама за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам (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.
10.1.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
ПОНУДА
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 (уколико има подизвођача), у складу са одредбама из члана
93. Закона.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу код понуђача или његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
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.
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11. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 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 истоврсан 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% од
укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 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.
12. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈИ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕћИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све 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.
13. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од
5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
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.
14. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име, које има интерес за доделу уговора о јавној
нбавци. Захтев се може поднети у свакој фази поступка, од објављивања позива и
конкурсне документације у јавности, до окончања поступка, протицањем рока за
подношење захтева, односно потписивањем уговора о јавној набавци или обустави
поступка.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на имејл javnenabavke@banjakoviljca.rs, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев
за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
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објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року
од 2 (два) дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовремени
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за
заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. После доношења одлуке о
додели уговора из члана 108. Закона, или одлуке о обустави поступка јавне набавке из
члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема
одлуке.
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 понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник:
Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138 - 167. Закона.
15. РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА
Наручилац може донети одлуку о обустави поступка јавне набавке, уколико настану
објективни разлози и не одговара за штету коју је евентуално претрпео понуђач услед
наведеног обустављања поступка.
Напомена:
За све друге случајеве, који нису на посебан начин одређени овом конкурсном
документацијом, примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС 124/12), а уколико није одређено тим актом, примењиваће се одредбе Закона о општем
управном поступку РС, сходно ситуацији у којој је потребн примена одређеног правила.
Уколико је потребно, могуће је умножити понуђене обрасце копирањем или доставити
друге одговарајуће.
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Образац број 1
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Јавна набавка добра број : 2/2015
Набавка нафтних деривата, по партијама за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију
Назив Понуђача:
Адреса Понуђача:
Одговорно лице (потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон за контакт:
Електронска пошта:
Текући рачун предузећа:
Матични број предузећа:
ПИБ предузећа:

Датум:

МП

Потпис одговорног лица
______________________

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

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Јавна набавка добра број : 2/2015
Набавка нафтних деривата, по партијама за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију
Назив Подизвођача:
Адреса Подизвођача:
Одговорно лице (потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон за контакт:
Електронска пошта:
Текући рачун предузећа:
Матични број предузећа:
ПИБ предузећа:
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

Датум:

МП

Потпис одговорног лица
______________________

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 образацу довољном броју примерака, да се попуни и достави
за сваког подизвођача.
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Образац број 3

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Јавна набавка добра број : 2/2015
Набавка нафтних деривата, по партијама за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса учесника:
Одговорно лице (потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон за контакт:
Електронска пошта:
Текући рачун предузећа:
Матични број предузећа:
ПИБ предузећа:

Датум:

МП

Потпис одговорног лица
______________________

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понудиод
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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Образац број 4

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДЕ И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

(навести назив и адресу понуђача)
Изјављујемо да прихватамо све услове из позива, као и све услове из конкурсне
документације за јавну набавку добара број 2/2015, наручиоца Специјална болница за
рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, Парк 4, за „Набавку нафтних деривата, по
партијама“.

Бања Ковиљача, ________2015. године

М.П.
____________________________
Потпис одговорног лица понуђача
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На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник“ РС, бр. 124 од 29.12. 2012. године) дајемо следећу изјаву

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

(навести назив и адресу понуђача)

Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Бања Ковиљача, ________2015. године

М.П.
______________________________
Потпис одговорног лица понуђача
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Образац број 6

На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву

ИЗЈАВА О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

(навести назив и адресу понуђача)
Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да не
постоји сукоб интереса, као и да однос представника наручиоца и понуђача не може
утицати на непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке,
односно да:
•
•
•

представник наручиоца или са њим повезано лице не учествује у управљању
понуђачем;
представник наручиоца или са њим повезано лице не поседује више од 1% удела,
односно акција понуђача;
представник наручиоца или са њим повезано лице није запослено или радно
ангажовано код понуђача или са њиме пословно повезано.

Бања Ковиљача, ________2015. године

М.П.
Потпис одговорног лица понуђача
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На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124
од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

(навести назив и адресу понуђача)
Изричито наведимо да смо поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине.

Бања Ковиљача, ________2015. године

М.П.
Потпис одговорног лица понуђача
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На основу члана 61, 75. став 1. тачке 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву:
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ обавезних и додатних УСЛОВА ИЗ ЧЛАНОВА 75. И 76. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке мале вредности добара број 2/2015 – Набавка нафтних деривата,
по партијама за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију, испуњава све услове из
чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
-

-

-

-

-

понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде;
понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
понуђач располаже довољним техничким капацитетом, односно поседује најмање
четрдесет (40) малопродајних објеката – бензинских станица на територији
Републике Србије, (Европска мрежа међународних путева кроз Србију и
регионални путеви кроз Републику Србију), и најмање два (2) малопродајна
објеката – бензинску станицу на територији Града Лознице;
понуђач испуњава захтевани додатни услов који се односи на финансијски
капацитет (дa понуђач у претходне три године (2012.,2013.,2014. годину) није
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пословао са губитком и да у последњих шест месеци који претходе месецу у којем
је објављен позив за подношење понуда није био у блокади).

Бања Ковиљача, ________2015. године
М.П.
Потпис одговорног лица понуђача

Напомена:
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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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности добара ЈН бр. 2/2015 – Набавка
нафтних деривата, по партијама за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију,
испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
-

-

-

-

-

подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;
подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је
ималац права интелектуалне својине;
подизвођач располаже довољним техничким капацитетом, односно поседује
најмање четрдесет (40) малопродајних објеката – бензинских станица на
територији Републике Србије, (Европска мрежа међународних путева кроз Србију
и регионални путеви кроз Републику Србију), и најмање два (2) малопродајна
објеката – бензинску станицу на територији Града Лознице;
подизвођач испуњава захтевани додатни услов који се односи на финансијски
капацитет (дa понуђач у претходне три године (2012.,2013.,2014. годину) није
пословао са губитком и да у последњих шест месеци који претходе месецу у којем
је објављен позив за подношење понуда није био у блокади).
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Бања Ковиљача, ________2015. године

М.П.
______________________________
Потпис одговорног лица понуђача

Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица понуђача у име подизвођача и оверена печатом.
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Образац број 10

СПИСАК ОДГОВОРНИХ ЛИЦА КОЈА ЋЕ БИТИ ЗАДУЖЕНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ –
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2 / 2015

Име, презиме и радно место:
1.

__________________________ радно место ___________________________

2.

__________________________ радно место ___________________________

3.

__________________________ радно место ___________________________
(најмање један извршилац)

Бања Ковиљача, ________2015. године

М.П.
______________________________
Потпис одговорног лица понуђача
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У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку добара мале
вредности број 2/2015 – Набавка нафтних деривата, по партијама за потребе Специјалне
болнице за рехабилитацију, спремни смо да испоручимо наведена добра.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. __________
Понуда за набавку и испоруку нафтних деривата:
Партија 1 – Еуро дизел гориво.

Р.Бр.

1

Назив
Еуро дизел гориво

ЈМ

Количина

литар

18.500

Јединична
цена без
ПДВ

Укупно без
ПДВ

Цена за наведена добра, а према конкурсној документацији, за гориво – Еуро дизел гориво
без ПДВ: ................................................................................ _____________ РСД
ПДВ ______ % .................................................................... ______________ РСД
Укупно, са ПДВ..................................................................... _____________ РСД
Важност понуде: 30 дана
Евентуални попусти на количину: _____________________________________________
Начин плаћања: Испоручилац испоставља фактуре Наручиоцу сваких 15 дана. Фактура
садржи трошкове учињене од стране Купца, по кредитним картицама, до периода обраде,
као и њихову спецификацију.
Бања Ковиљача, ________2015. године

М.П.
______________________________
Потпис одговорног лица понуђача
32

Набавка нафтних деривата, ЈН бр. 2/2015
Специјлана болница за рехабилитацију
Образац број 11 б
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку добара мале
вредности број 2/2015 – Набавка нафтних деривата, по партијама за потребе Специјалне
болнице за рехабилитацију, спремни смо да испоручимо наведена добра.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. __________
Понуда за набавку и испоруку нафтних деривата:
Партија 2 – Безоловни моторни бензин.
Р.Бр.
1

Назив
Безоловни моторни бензин

ЈМ
литар

Количина

Јединична
цена без ПДВ

Укупно без
ПДВ

3.000

Цена за наведена добра, а према конкурсној документацији, за гориво – Безоловни
моторни бензин
без ПДВ: ................................................................................ _____________ РСД
ПДВ ______ % .................................................................... ______________ РСД
Укупно, са ПДВ..................................................................... ______________ РСД
Важност понуде: 30 дана
Евентуални попусти на количину: _____________________________________________
Начин плаћања: Испоручилац испоставља фактуре Наручиоцу сваких 15 дана. Фактура
садржи трошкове учињене од стране Купца, по кредитним картицама, до периода обраде,
као и њихову спецификацију.
Бања Ковиљача, ________2015. године
М.П.
______________________________
Потпис одговорног лица понуђача
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МОДЕЛ УГОВОРА
о испоруци нафтних деривата, по спроведеном поступку за јавну набавку мале вредности
број 2 / 2015

Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ:

Специјална болница за рехабилитацију,
Парк 4, 15316 Бања Ковиљача,
коју заступа директор др Никола Сремчевић,
(у даљем тексту: „Наручилац“ )
ПИБ Наручиоца: 101188430

ПОНУЂАЧ:

( у даљем тексту „Испоручилац“)
МБ:
ПИБ Испоручиоца:
Број рачуна:

Наручилац и понуђач заједно констатују следеће:
Наручилац је на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124 од
29. 12. 2012. године), а на основу позива за набавку добара – „Набавка нафтних деривата
по партијама“, за потребе наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију, 15316 Бања
Ковиљача, Парк број 4, спровео поступак јавне набавке мале вредности;
- да је Испоручилац дана _____________ године, доставио понуду број ________________
од ____________2015. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог
уговора;
- да је Наручилац на основу извештаја о стручној оцени понуда број _________ од
______2015. године, комисије за јавну набавку, у складу са чланом 108. Закона о јавним
набавкама донео одлуку о избору најповољније понуде и прихватио понуду Испоручиоца
34

Набавка нафтних деривата, ЈН бр. 2/2015
Специјлана болница за рехабилитацију
број ______________ од ______2015. године и изабрао испоручиоца добара за „Набавка
нафтних деривата по партијама“, према понуди коју је доставио из спроведеног поступка
јавне набавке.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет јавне набавке, односно уговора, је – „Набавка и испорука нафтних деривата за
потребе Специјалне болнице за рехабилитацију", а према опису из конкурсне
документације и спецификације из прилога, Образаца број 12 – Структура цене
Партија 1 – Еуро дизел гориво и
Партија 2 – Безоловни моторни бензин [заокружити партију, односно партије за коју се
доставља понуда]
По закључењу уговора цене горива могу се мењати из објективних разлога, а објективни
разлози може бити промена цене на тржишту и исте се утврђују одлуком понуђача у
складу са Законом и подзаконским актима.
Укупне количине купљеног горива до краја реализације предметне јавне набавке могу
бити кориговане у складу са кретањем цена и потребама Наруčиоца, али тако да не
прелази укупну процењену вредност набавке (200.000 динара).
Наручилац се обавезује да по закључењу овог Уговора Понуђачу достави потписан и
печатом оверен списак својих моторних возила са регистрским бројевима – називом
корисника и врстом нафтних деривата, који представља саставни део Уговора.

Уговорена цена
Члан 2.
Цена нафтних деривата које Наручилац преузима у складу са овим уговором је
малопродајна цена на дан преузимања, одређена од стране Испоручиоца.
Испоручилац одобрава Наручиоцу попуст на цену из претходног члана сагласно схеми
која чини саставни део овог уговора, а доставља је Испоручилац.

35

Набавка нафтних деривата, ЈН бр. 2/2015
Специјлана болница за рехабилитацију
Начин испоруке
Члан 3.
Понуђач ће обезбедити да Наручилац има могућност у току 24 часа, 365 дана у години,
преузима гориво на точећем месту – бензинској станици, коју је понуђач пријавио, путем
кредитне картице.
Испорука горива ће се обављати на начин преузимања горива на бензинској станици, под
условима који су обезбеђени и другим потрошачима, у количини коју одређује
Наручилац.
Испоручилац се обавезује да испоруку горива може вршити само директно у резервоар
возила.
Начин плаћања
Члан 4.
Продавац испоставља фактуре Купцу сваких 15 дана. Фактура садржи трошкове учињене
од стране Купца, по кредитним картицама, до периода обраде, као и њихову
спецификацију.
Приликом испостављања фактуре, Испоручилац ће се позвати на број уговора _____ и
навести ПИБ Испоручиоца и ПИБ Наручиоца.
Обавезе уговорних страна
Члан 5.
Испоручилац се обавезује да, Наручиоцу обезбеди сву потребну документацију, која се
односи на евиденцију и извештавање о преузетом гориву, уз достављање рачуна или на
посебан захтев Наручиоца.
Испоручилац се обавезује да обезбеди доле наведене захтеве Наручиоца:
- Обавезна кредитна картица за свако возило.
- Електронска евиденција издавања и наплате горива за свако возило коме издаје гориво.
- Унос податка о регистарском броју возила, датуму, времену и стању километраже возила
коме издаје гориво.
- Извештај о потрошњи (сипању) горива.
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Раскид уговора
Члан 6.
Свака уговорна страна има право на раскид уговора.
Наручилац има право да раскине уговор уколико Испоручилац добара - добављач не
испоручује уговорено гориво; начини погрешку у вези са преузетим обавезама из
поступка јавне набавке и уговора, и не учини исправке учињених погрешака или намеру
да погрешке исправи, у року од седам (7) дана од дана пријема писменог упозорења
Наручиоца.
Наручилац има право да раскине уговор уколико није задовољан са квалитетом
испоручених добара, о чему најпре сачињава образложену писмену белешку и обавести
Испоручиоца добара - добављача.
Испоручилац добара - добављач има право да раскине уговор уколико наручилац
благовремено не испуни своје обавезе плаћања, и не покаже намеру да исто прихвати или
испуни у року од седам (7) дана од дана пријема писменог упозорења Испоручиоца
добара - добављача.
Завршне одредбе
Члан 7.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.
Уговорне стране су сагласне, да ће све евентуалне измене и допуне овог уговора, у складу
са Конкурсном документацијом, извршити потписивањем анекса уговора.
Уговорне стране су сагласне, да ће се на овај уговорни однос, примењивати одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 8.
Евентуалне спорове, који настану поводом, или из овог уговорног односа, уговорне
стране ће решавати споразумом, а у случају да то није могуће, одлучиваће надлежни суд у
Ваљеву.
Члан 9.
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Уговор је сачињен у три (3) истоветна примерка, од којих су два (2) примерка за
Наручиоца, а један (1) примерак за Испоручиоца.
Уговорене стране:

За добављача:

М.П.

За наручиоца:

М.П.
Директор

др Никола Сремчевић,
директор Специјалне болнице за
рехабилитацију
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Образац 13
СТРУКТУРА ЦЕНЕ

П
а
р
т
и
ј
а

Назив артикла

Јединица мере

Количина

1.

Еуро дизел гориво

Литра

18.500

2.

Безоловни моторни бензин

Литра

3.000

Јединична
цена без ПДВ

Укупно РСД без ПДВ:
ПДВ _____ %
Укупно РСД са ПДВ:

Укупно РСД без ПДВ

Укупно РСД са ПДВ

Ознака понуђеног
производа

