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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 I 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015
I 68/2015 ), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 28/2019 и Решења
о образовању комисије за јавну набавку број ЈН 28 , припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку – горива ( еуро дизел ) – на
точећим местима добављача
ЈН бр. 28/2019
Конкурсна документација садржи:
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Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Општи подаци о понуђачу
Изјава понуђача о лицу одговорном за састављање
понуде
Изјава понуђача о ангажовању подизвођача
Подаци о подизвођачу
Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду
Подаци о учеснику у заједничкој понуди
Образац понуде
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП „ ВОДОВОД „ ЧАЧАК
Адреса: ул.Краља Петра 1 бр.8 – 32000 Чачак
Интернет страница: www.vodovodca.rs
ПИБ: 101108292
Матични број: 07167610
Текући рачун: 155-304-68
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка је јавна набавка добара и спроводи се у отвореном
поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке ( ЗЈН члан 32, “Сл. Гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 29/2019 су добра – гориво .
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт:
Гавриловић Божидар, дипл.инж.грађ. - Директор Сектора за техничке
послове; тел: 032/ 303-606; 303-601.
Стеванчевић Гордана, оец – Службеник за јавне набавке; тел: 032/ 303-626;
Е - mail адреса: gordanavodovod@gmail.com
6. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда
- Начин и место подношења понуда – Понуде са припадајућом
документацијом доставити у затвореној и запечаћеној коверти на адресу
наручиоца: ЈКП „Водовод“ Чачак, 32000 Чачак, ул.Краља Петра 1 бр.8 са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – гориво- ЈН бр.28/2019- НЕ
ОТВАРАТИ” поштом или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини
коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, име особе за контакт и
е-маил адресу. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до среде 15.05.2019. године до 12.00 часова .
- Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда
која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда
сматраће се неблаговременом и неотворена ће бити враћена подносиоцу
понуде
- Место и време отварања понуда - Јавно отварање благовремено приспелих
понуда обавиће се истог дана односно 15.05.2019. године у 12.30 часова у
просторијама Дирекције ЈКП”Водовод” Чачак, ул. Краља Петра I бр 8, 32000
Чачак .
- Подношење пуномоћја – Отварању понуда могу присуствовати сва
заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и
оверено овлашћење које ће предати комисији пре почетка отварања понуда.
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7. Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели
уговора – Одлука о додели уговора са образложењем биће донета најкасније у
року од 3 (три) дана од дана отварања понуда и биће објављена на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 3 ( три) дана од дана
доношења одлуке.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 28/2019 су добра – гориво за 2019 годину, за
потребе возног парка ( евро дизел )
– ОРН: 09134200 – са местом преузимања на продајним местима добављача.
2. Партије
Предметна набавка није обликована по партијама.
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III ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА ,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Врста, спецификација, количина и опис предметних добара даје се у следећој
С П Е Ц И Ф И КА Ц И Ј И
Редни
број
1

1

Предмет набавке

Јед.мере

Kоличина

2

3

4

литар

20000

Евро дизел- за моторе „ еуро 5 „ за
2019 годину ( адитивиран )

Количине добара су дате оквирно за 2019 годину . Стварна количина
преузетих добара која се уговара у овој јавној набавци, може бити мања или
већа од предвиђене количине, у зависности од потреба наручиоца.
Добра која су предмет набавке морају имати квалитет и остале
карактеристике у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за
течна горива нафтног порекла ( Сл. Гласник РС бр. 111/2015) , важећим
законским и подзаконским актима за ову врсту добара.
Понуђач гарантује за квалитет испоручених добара.
Због структуре возног парка које наручилац поседује, обавеза је да се
користи еуро дизел који у себи садржи сумпора мање од 10 ппм, односно 10
грама сумпора по тони горива, што се доказује достављањем извештаја о
испитивању издат од стране акредитоване лабораторије.
Испорука добара је сукцесивна према потребама наручиоца.
Добра која су предмет набавке преузимају се на продајним местима
понуђача односно бензинским станицама танковањем у возила наручиоца.
Понуђач се обавезује да за возила наручиоца која користе ову врсту
горива, изда евиденционе картице са регистарским бројем возила , а према
списку који ће доставити наручилац.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да поседује важећу дозволу за обављање одговарајуће делатности
5) Да изричито наведе да поштује 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
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:
 да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом
односно да поседује најмање 2 (две) пумпне станице на
територији Града Чачка, са засебним апаратом за точење
наведене врсте горива, и на максималној удаљености од 5
км ваздушне линије од локације Погона за изградњу и
одржавање наручиоца – улица Радојице Радосављевића бр.
47, .
Доказ: Изјава понуђача, потписана од стране овлашћеног лица и
оверена, на свом меморандуму под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да има минимум 2 (две) бензинске станице на траженој
удаљености до 5км ваздушне линије са наведеном тачном адресом тих
станица. Удаљеност се утврђује према “google mape”.
 да поседује Декларацију о усаглашености производа и
Извештај о испитивању за нуђени предмет јавне набавке
Доказ: Декларација о усаглашености производа у складу са
Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног
порекла ( Сл. Гласник РС бр. 111/2015) и Извештај о испитивању издат од
стране акредитоване лабораторије на српском језику.
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 да је на сваком продајном месту обезбеђена могућност
коришћења евиденционе картице и да радно време
продајних места буде минимално од 6 до 22 часа сваког
дана.
Доказ: Изјава понуђача, потписана од стране овлашћеног лица и
оверена, на свом меморандуму под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да се на свим продајним местима могу користити
евиденционе картице и да ће током трајања уговора радно време бити
минимум од 6 – 22 часа сваког дана
Понуде које не садрже горе наведене доказе неће се даље
разматрати и узимати у обзир за вредновање по утврђеним
критеријумима.
1.3. 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 услов из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда:
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази
седиште
домаћег
правног
лица,
односно
седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
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привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда ;
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда ;
 Лиценца за обављање енергетске делатности – трговина нафтом и
дериватима нафте (издата од Агенције за енергетику РС)
 Потписан и оверен образац изјаве од стране овлашћеног лица понуђача,
оверен печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће
понуђач извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра
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Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску
понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из
конкурсне документације, јасна недвосмислена, читко попуњена, оверена и
потписана од стране овлашћеног лица. Сви документи поднети уз понуду
морају бити повезани у целину и запечаћени , тако да се не могу накнадно
убацивати, одстрањивати или замењивати листови односно прилози.
Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца 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, контакт
особу, телефон и е- маил.
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.
Понуду доставити на адресу: ЈКП „ Водовод „ Чачак, 32000 Чачак, ул.Краља
Петра 1 бр.8 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – гориво- ЈН
бр.28/2019- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до среде 15.05.2019 године до 12.00 часова .
Јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће се истог дана
односно 15.05.2019. године у 12.30 часова.
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
наручулац 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 и као таква одбијеном и вратиће се
неотворена подносиоцу понуде.
Понуда мора да садржи:
 доказе о испуњености обавезних и додатних услова (чл.75 и 76 ЗЈН )
 биланс стања за 2018. годину
 уверење Привредне Коморе Србије о домаћем пореклу добара за
конкретну јавну набавку или Уговор закључен са домаћим
произвођачем добара и његово уверење од ПКС или уверење
надлежног органа земље из које је понуђач ако је члан ЦЕФТА;
 попуњен,потписан и оверен образац о општим подацима о понуђачу
 попуњен, потписан и оверен образац понуде
 попуњен, потписан и оверен образац структуре цене
 попуњен, потписан и оверен образац изјаве о пореклу робе
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 извештаја о испитивању издат од стране акредитоване
лабораторије, о садржају сумпора по тони горива
 попуњен потписан и оверен образац изјаве о независној понуди
 попуњен, потписан и оверен образац изјаве о поштовању обавеза из
чл.75 ст. 2 закона
 попуњен, потписан и оверен образац изјаве о могућности
коришћења евиденционе картице
 попуњен потписан и оверен образац изјаве о локацији и радном
времену бензинских станица
 званично оверенe све ценовнике за све промене цена у периоду
1.јануар – 31.март 2019. године и референтни ценовник нафтног
деривата који је предмет конкретне јавне набавке који важи у
тренутку састављања понуде на дан 10.05.2018. године или млађи;
 попуњен, потписан и оверен модел уговора.
УКОЛИКО ПОНУДА НЕ САДРЖИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ НАВЕДЕНУ У
ПРЕТХОДНОМ СТАВУ, ИСТА ЋЕ БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.
3. ПАРТИЈЕ
Предметна набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено
5. 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: ЈКП „ Водовод „
Чачак, 32000 Чачак, ул.Краља Петра 1 бр.8, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – гориво,ЈН бр.28/2019 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – гориво, ЈН бр.28/2019 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – гориво, ЈН бр.28/2019 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – гориво, ЈН бр.28/2019 НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или кутије 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.
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално
поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље VI) 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.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу IV 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.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде 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. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона 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 сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, 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.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ ГАРАНТНИ
РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ
ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема документа који испоставља понуђач, а
којим је потврђена испорука добара ( рачун ) .
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуде у којима је рок плаћања краћи од 45 дана или је тражена уплата аванса
неће бити вредноване по утврђеним критеријумима односно сматраће се
неприхватљивим.
9.2. Захтеви у погледу квалитета добара која су предмет набавке.
Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке у
складу са својом понудом и техничким стандардима и нормативима за ову
врсту добара. Понуђач гарантује квалитет испорученог горива одређен важећим
Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
( Сл. Гласник РС бр. 111/2015) током целог трајања уговора.
Због структуре возног парка које наручилац поседује, обавеза је да се користи
еуро дизел који у себи садржи сумпора мање од 10 ппм, односно 10 грама
сумпора по тони горива, што се доказује достављањем извештаја о испитивању
издат од стране акредитоване лабораторије.
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара
Рок испоруке добара је сукцесивни према потребама наручиоца.
Место испоруке: преузимање свакодневно на продајним местима понуђача
танковањем у возила наручиоца, која користе наведену врсту горива..
9.4. Захтев у погледу порекла добара
Приликом додељивања уговора, а после извршеног вредновања, наручилац ће
поштовати одредбе члана 86. ЗЈН. Из тих разлога понуђачи су обавезни да
попуне Образац изјаве о пореклу добара које се нуди, и која је саставни део
конкурсне документације.
Понуђач се мора определити да ли нуди добра домаћег или увозног порекла (
не може нудити и једно и друго ).
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Уколико је понуђач произвођач добара, обавезан је да достави уверење
Привредне Коморе Србије, за конкретну јавну набавку, да су добра домаћег
порекла.
Уколико понуђач нуди добра домаћег порекла, а није произвођач, обавезан је
да достави копију уговора закљученог са домаћим произвођачем о испоруци
добара и копију Уверења Привредне Коморе Србије,за конкретну јавну набавку,
да су добро тог произвођача домаћег порекла.
Уколико понуђач нуди добра увозног порекла није обавезан да достави никаква
додатна уверења осим попуњеног обрасца – изјаве о пореклу добара које се
нуде. Уколико је понуђач из земље потписнице ЦЕФТА домаће порекло робе
доказује Уверењем које је издала Привредна комора земље понуђача или
писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
овереном пред судским или управним органом , нотаром или другим
надлежним државним органом.
Понуђач са којим буде закључен уговор о испоруци, обавезан је да за сво време
трајања уговора испоручује добра порекла које је понуђено.
9.5. 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 на може
мењати понуду.
9.6. Средства обезбеђења за добро извршење уговора
Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да као средство обезбеђења за
наплату уговорене казне приликом потписивања уговора наручиоцу достави
уредно потписану, оверену и регистровану сопствену бланко меницу, са
меничним овлашћењем за попуну у висини 10% уговорене вредности, без ПДВ
са клаузулом без протеста и по виђењу на име доброг извршења посла као и
картон депонованих потписа банке којим се доказује да је меницу потписало
лице које има право располагања средствима на рачуну код банке наведене у
меничном овлашћењу.
10. 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.
У цену је урачунато цена предмета јавне набавке.
Цена није фиксна и она подлеже променама.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Цена из понуде формирана је и важи на дан 10.05.2019. године, на
бензинским пумпама у Чачку.
Понуђачи су обавезни да у прилогу конкурсне документације доставе
званично оверен ценовник нафтних деривата који су предмет јавне
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набавке који је важећи на дан 10.05.2019 године или млађи и све
ценовнике за предметно добро у периоду 1.јануар – 31.март 2019.године.
За вредновање понуда користиће се цена исказана у понуди.
Промене цена у току извршења уговора ће се вршити по критеријумима из
конкурсне документације.
10.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ПРОМЕНУ ЦЕНА
Промена цена нафтних деривата утврђује се у складу са кретањем цена на
тржишту нафтних деривата у Републици Србији. Измена цена након закључења
уговора може се вршити у складу са Законом о акцизама и Законом о изменама
и допунама Закона о акцизама или услед раста или смањења произвођачких
цена . Испоручене нафтне деривате продавац ће фактурисати купцу по цени на
дан испоруке.
Под даном испоруке подразумева се дан преузимања добара од стране купца
на бензинским станицама продавца.
Уколико је цена у понуди, која је служила као основ за вредновање, била нижа
од цене из званично достављеног ценовника нафтних деривата на бензинским
пумпама у Чачку, продавац ће књиговодственим одобрењем на крају месеца
одобравати попуст за календарски месец по скали међусобно усаглашеној као
саставни део уговора.
Понуђач коме буде додељен уговор, обавезан је да сваки пут када дође до
промене цене, достави наручиоцу електронским путем мејла, званичан
ценовник који важи од дана промене цене.
Понуђачи су обавезни да у понуди прецизирају начин утврђивања попуста
на цену који не може бити мањи од попуста који је дат у основној понуди у
односу на референтни ценовник.
У случају виших цена од понуђених оне не смеју бити више од упоредивих
тржишних цена за ту врсту горива. У супротном Наручилац може раскинути
уговор, са отказним роком од седам дана од дана достављања писаног
обавештења о раскиду.
Продавац се обавезује да ће наручиоцу одобравати све попусте на цене и
количине које одобрава и другим корпоративним клијентима, о чему писаним
путем обавештава наручиоца. Наручилац може раскинути уговор уколико
утврди да продавац није писаним путем обавестио о попустима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ 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.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца, електронске поште на e-mail gordanavodovod@gmail.com, или
факсом
032/303-626, 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 или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН
бр.28/2019
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена „ и то:
 понуђена цена.................................................................. 100 пондера
_________________
УКУПНО:
100 пондера
што изражено преко обрасца гласи:
 ПОНУЂЕНА ЦЕНА ( 100 )
100 х

најнижа понуђена цена
______________________________________
цена понуде која се вреднује

Приликом одабира најповољнијег понуђача примењиваће се одредбе
члана 86. Закона о јавним набавкама.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио већи број
бензинских станица у Граду Чачку, а уколико је и тај број исти предност има
понуђач чија је бензинска станица најближа наведеном седишту наручиоца
мерено ваздушном линијом према “google map” .
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ 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.
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве,
кандидат, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи
штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републикој комисији. Примерак захтева за заштиту права
подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту
права
се
доставља
непосредно,
електронском
поштом
на
email.gordanavodovod@gmail.com, или факсом на број 032/ 303-626 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.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
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.
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 претходног захтева.
Уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда,
односно после одлуке о додели уговора, подносилац захтева је дужан да
на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00
динара , а потврда о извршеној уплати мора са садржи следеће елементе:
- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке,
- да представља доказ о извршеној уплати таксе ( датум извршења налога
односно реализације );
- износ таксе из чл.156 ЗЈН чија се уплата врши;
- број жиро рачуна: 840-30678845-06;
- шифра плаћања: 153 или 253;
- позив на број : подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
- сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- корисник: буџет Републике Србије.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама чл.150 овог закона.
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148 - 167.
Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 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.
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VI ОБРАСЦИ УЗ ПОНУДУ
Образац 1.
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку горива,
ЈН број 28/2019 од 08.04.2019. године.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Шифра делатности понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:

број

Електронска адреса понуђача (email):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
_______________________
Место и датум

ПОНУЂАЧ :
_______________________________
Име и презиме овлашћеног лица

М.П.
______________________________
Потпис овлашћеног лица
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Образац 2.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И
ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем
да је понуду за јавну набавку добара – Адитивирано горива за „ еуро 5 „
моторе, за потребе возног парка саставио и потписао :
___________________________________________________________________
(име и презиме,звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)
у име и за рачун понуђача.

______________________________________
(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум : _____________

Име и презиме одговорног лица - директора
(Понуђача или овлашћеног члана групе понуђача)

________________________________________

М.П.

Потпис одговорног лица - директора

___________________________________
Напомена : уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор
Понуђача, односно одговорно лице – директор овлашћеног члана групе
понуђача , образац је неприменљив.
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Образац 3.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
( Списак подизвођача које је понуђач укључио у понуду )
За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче :

Р.Б.

Назив подизвођача

Врста добра коју нуди

% учешћа

1

2

3

Датум : ______________

Име и презиме овлашћеног лица

____________________________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________________

Напомена : уколико понуђач наступа сам или у групи образац је неприменљив.
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Образац 4.
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
вредности
набавке
који
ће
извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
______________
место и датум

Потпис овлашћеног лица

М.П.
_________________________
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
Напомена : уколико понуђач наступа сам или у групи образац је неприменљив.
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Образац 5.
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као група понуђача за јавну набавку добара
бр. 28/2019 – адитивирано гориво за потребе возног парка, за „ еуро 5 „ моторе.
Овлашћујемо члана групе ___________________________________________
да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

Пун назив и седиште Врста
добра % учешћа Потпис одговорног лица и
члана групе
коју нуди
члана групе печат члана групе
у понуди
1 . Овлашћени члан
________________________
М.П.
2 . Члан групе
________________________
М.П.
3 . Члан групе
________________________
М.П.

Датум : ______________

Име и презиме овлашћеног лица

____________________________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________________

Напомена : уколико понуђач наступа сам или у групи образац је неприменљив.
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Образац 6 .
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
________________
Место и датум

_________________________________
Потпис овлашћеног лица

М.П.
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од 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.
Напомена : уколико понуђач наступа сам или у групи образац је неприменљив.
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Образац 7 .
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ( гориво )
На основу позива за доделу уговора за јавну набавку бр. 28/2019 од 08.04.2019.године –
адитивирано гориво за потребе возног парка, за „ еуро 5 „ моторе, достављамо вам
ПОНУДУ бр.

од

2019.године

Да квалитетно извршимо испоруку тражених добара у складу са условима из конкурсне
документације, уз поштовање важећих прописа и стандарда, по ценама датим у табели
Редни
број
1

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
Адитивиран еуродизел за
моторе „ еуро 5 „

Количина

Цена без ПДВ

Укупно без ПДВ

20000
литара
УКУПНО
ПДВ 20%
УКУПНО

Укупна вредност без ПДВ-а
Укупна вредност са ПДВ-ом
Рок плаћања
Рок важења понуде
Број бензинских пумпи на територији града
Чачка
Попуст на цене у односу на референтни
ценовник од 10.05.2019 г. исказан у
_______________________________
___________________________
( уписати начин исказивања попуста)

( уписати износ попуста )

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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Образац 8.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Предмет
ЈН

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1

2

3

4

5 (2x3)

6 (2x4)

Адитивиран
еуро дизел
за еуро 5
моторе

20000

УКУПНО:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у
колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са
ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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Образац 9.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ
О ПОРЕКЛУ ДОБРА КОЈЕ СЕ НУДИ

ПОНУЂАЧ _______________________________________________________
( назив понуђача )

ОВИМ ИЗЈАВЉУЈЕМО ДА НУДИМО ДОБРА :
УВОЗНОГ ПОРЕКЛА – ДОМАЋЕГ ПОРЕКЛА
( заокружити један од понуђених одговора )

ПОНУЂАЧ _______________________________________________________
( назив понуђача )

НИЈЕ ПРОИЗВОЂАЧ ДОБРА – ЈЕСТЕ ПРОИЗВОЂАЧ ДОБРА
( заокружити један од понуђених одговора )

Датум:

М.П.

_______________

Потпис понуђача
____________________
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Образац 10.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ ,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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Образац 11.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке горива за „ еуро 5 „ моторе, бр. 28/2019 , поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке
може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 12.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.
2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.......................................................... у поступку јавне набавке
адитивираног горива за „ еуро 5 „ моторе, бр.28/2019 – од 08.04.2019.
године, поштовао је обавезе које произлазе 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
________________

Понуђач
М.П.

__________________

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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Образац 13.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу , као понуђач
______________________________________________________________
(унети нази понуђача)
за јавну набавку бр. 28/2019 – адитивирано гориво за „ еуро 5 „ моторе за
потребе ЈКП”ВОДОВОД” Чачак – једногодишње потребе , дајем следећу

ИЗЈАВУ

На сваком продајном месту ( бензинској станици) понуђача ,
обезбеђена је могућност коришћења евиденционе картице.

Овлашћено лице понуђача

_____________________
датум
М. П.

_____________________________
( Име и презиме )
Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________________
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Образац 14.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу , као понуђач
______________________________________________________________
(унети нази понуђача)
за јавну набавку бр. 28/2019 – адитивирано гориво за „ еуро 5 „ моторе за
потребе ЈКП”ВОДОВОД” Чачак – једногодишње потребе , дајем следећу

ИЗЈАВУ
На територији Града Чачка поседујемо бензинске станице које су на
удаљењу до 5км ваздушне линије од седишта наручиоца у ул. Радојице
Радосављевића бр. 47 и то на следећим локацијама :
р.б. Назив бензинске станице Локација - Адреса

Радно време

1
2
3
4
5.

Овлашћено лице понуђача

_____________________
датум
М. П.

_____________________________
( Име и презиме )
Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О ИСПОРУЦИ ГОРИВА НА БЕНЗИНСКИМ СТАНИЦАМА
Закључен у Чачку , дана _______________2019. године између уговорних страна:
1. ЈКП «Водовод» Чачак, адреса: ул. Краља Петрa I бр. 8, Чачак, тел.032/303-606;
матични број: 07167610, шифра делатности 3600; текући рачун: 155–304-68 код «Халк
банке» АД Чачак, ПИБ: 101108292, кога заступа директор Зоран Пантовић,
дипл.инг.грађ. (у даљем тексту: Наручилац)
2. ___________________________________________; матични број _______________;
ПИБ ________________; кога заступа ____________________________________ (у
даљем тексту:Испоручилац).
Члан 1.
Уговарачи констатују да је сагласно одредбама Закона о јавним набавкама у
спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр. 28/2019 од 08.04.2019. године
прикупљањем понуда за набавку 20 000 литара евро дизела за моторе „ еуро 5 „ , као
најповољнији понуђач добара изабран ___________________________________ .
ПРЕДМЕТ И ЦЕНА:
Члан 2.
Предмет уговора је сукцесивна куповина горива за моторна возила за потребе ЈКП
«Водовод» Чачак за период од 12 месеци, по ценама из понуде испоручиоца.
Обавезује се Испоручилац да Наручиоцу сукцесивно врши испоруку евро дизела у
количини од 20 000 литара, у року од 12 месеци , или док се не испоруче уговорене
количине, а у складу са понудом Испоручиоца заведеном код ЈКП «Водовод» Чачак
под бројем _________ од ______________. године, која чини саставни део овог
уговора.
Члан 3.
Уговарачи су сагласни да за дату количину горива из претходног става укупна
вредност према понуди испоручиоца бр. ___________ од ____________ год. износи
без ПДВ-а, _________________дин., обрачунат ПДВ износи __________________ дин.,
што са обрачунатим ПДВ-ом износи укупно ____________________ динара.
Цена горива је променљива и утврђује се по критеријумима из конкурсне
документације која је саставни део уговора. Промена цене утврђује се одлукама
Испоручиоца у складу са прописима, а према важећем ценовнику.
Испоручилац је обавезан да сваки пут када дође до промене цене, достави
наручиоцу званичан ценовник који важи од дана промене цене.
Конкурсном документацијом, која је саставни део уговора, прецизиран је начин
утврђивања попуста на цену. Уколико се попуст на цену не исказује на фактури
Испоручиоца, исти ће бити одобрен књижним одобрењем уз фактуру.
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У случају виших цена од понуђених оне не смеју бити више од упоредивих
тржишних цена за ту врсту горива. У супротном Наручилац може раскинути уговор, са
отказним роком од седам дана од дана достављања писаног обавештења о раскиду.
Продавац се обавезује да ће наручиоцу одобравати све попусте на цене и
количине које одобрава и другим корпоративним клијентима, о чему писаним путем
обавештава наручиоца. Наручилац може раскинути уговор уколико утврди да продавац
није писаним путем обавестио о попустима.
Уговарачи су сагласни да испоручилац испоручује наручиоцу гориво из предмета
овог уговора за потребе његових возила на бензинским станицама испоручиоца, па се
под даном испоруке овог горива подразумева дан када је гориво преузето на
бензинској станици испоручиоца.
Списак јавних бензинских станица испоручиоца, на којима наручилац преузима
гориво у своја возила представља саставни део овог уговора.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу достави потписан и печатом оверен
списак својих моторних возила са регистарским бројевима – називом корисника и
врстом горива, који представља саставни део овог уговора.
Уговарачи су сагласни да ће испоручилац за сва возила према достављеном списку
издати евиденционе картице за гориво без накнаде.
Уговорне стране су дужне да изврше примопредају картица, о чему се саставља
Записник који потписују овлашћени представници обе уговорне стране.
НАЧИН ПЛАЋАЊА:
Члан 4.
Наручилац ће испоручиоцу за испоручено гориво из предмета овог уговора вршити
плаћање у року од 45 календарских дана од дана фактурисања.
Фактурисање из претходног става ће се вршити 15- ог у месецу и последњег дана
у месецу.
Уколико на фактури Испоручиоца није исказан попуст утврђен понудом и
конкурсном документацијом, Испоручилац се обавезује да за преузету количину горива
исказану на фактури Наручиоцу достави књижно одобрење у висини попуста.
Уколико нека купопродајна трансакција, обављена у обрачунском периоду, не буде
обухваћена фактуром за тај период, биће укључена у фактуру за наредни обрачунски
период.
Плаћање за преузето гориво се врши на основу испостављених фактура и то
уплатом на текући рачун Испоручиоца назначен у фактури. Испоручилац уз фактуру
доставља извештај који садржи :
 место , дан и сат преузимања горива
 врсту и количину преузетог горива
 регистарски број возила
 очитано стање километар сата у возилу
НАЧИН И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ
Члан 5.
Испоручилац се обавезује да уговорене количине горива, из члана 2. овог
уговора, испоручује сукцесивно у складу са потребама наручиоца.
Испорука се
обавља танковањем у возила наручиоца на бензинским пумпама испоручиоца.
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Обавезује се Испоручилац да Наручиоцу испоручи гориво на бензинским
станицама на основу достављеног дневног или месечног лимита за свако возило
наручиоца које користи предметно гориво.
Приликом испоруке горива картица је средство евидентирања купопродајних
трансакција горива које врши наручилац на бензинским станицама испоручиоца. На
основу евиденционе картице сачињава се отпремни докуменат који потписује
одговорно лице испоручиоца које извршава отпрему, са једне стране и лице које у име
наручиоца врши пријем, са друге стране и издаје фискални одсечак за преузето гориво.
Лице које у име наручиоца врши пријем сматра се овлашћеним представником
наручиоца.
Члан 6.
Наручиоцу се утврђује дневни или месечни лимит по свакој картици, на основу
достављених података од стране наручиоца и утврђених месечних кредитних лимита
од стране испоручиоца.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да картице чува са дужном пажњом да не би дошло до
злоупотребе или губитка. Наручилац се обавезује да у случају губитка, крађе или
уништења картице, о томе обавести испоручиоца у писаној форми.
Испоручилац се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или
уништењу картице, исту утврди неважећом.
У случају раскида - непродужавања уговора, наручилац је дужан да картице врати
испоручиоцу.
Члан 8.
Уколико се наручилац не придржава одредаба овог уговора, испоручилац задржава
право блокирања и одузимања свих издатих картица.
КВАНИТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ И РЕШАВАЊЕ
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 9.
Испоручилац гарантује квалитет испорученог горива мора да испуњава техничке
и друге захтеве и критеријуме квалитета прописане Правилником о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног порекла (Сл. гласник РС бр.111/2015. )
Наручилац има право да приликом сваке појединачне испоруке горива на
бензинској станици изврши квалитативну и квантитативну контролу испорученог
горива.
У случају постојања квантитативних недостатака наручилац може уложити
приговор одмах, а испоручилац се обавезује да такође одмах комисијски утврди
чињенице о чему ће се сачинити записник који потписују обе стране. Квантитативне
недостатке утврђене записником испоручилац је дужан да одмах отклони о свом
трошку.
У случају постојања квалитативних недостатака који су уочени непосредним
опажањем при испоруци, наручилац може одмах уложити приговор, а испоручилац се
обавезује да одмах упути стручно лице ради узорковања и анализе горива.
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У случају постојања скривених мана горива, наручилац може уложити приговор
испоручиоцу најкасније у року од 3 (три) дана након сазнања. Апсолутни рок за
приговор на квалитет је 10 (десет) дана.
Уколико испоручилац не прихвати постојање недостатака, наручилац може
ангажовати независно правно лице ради анализе горива.
У случају да се испостави да је гориво задовољавајућег квалитета, наручилац
сам сноси трошкове независне анализе.
У случају да се утврди да је гориво неодговарајућег квалитета испоручилац
сноси трошкове контролног утврђивања квалитета и дужан је да надокнади наручиоцу
све евентуалне штете на возилима проузроковане лошим квалитетом горива.
Члан 10.
У случају да извршилац не извршава своје уговорне обавезе, обавезан је да
плати наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупно уговорене цене из овог
уговора.
Као средство обезбеђења за наплату уговорене казне испоручилац ће приликом
потписивања уговора наручиоцу доставити уредно потписану , оверену и регистровану
сопствену бланко меницу, са меничним овлашћењем за попуну у висини 10% уговорене
вредности, без ПДВ са клаузулом без протеста и по виђењу на име доброг извршења
посла као и картон депонованих потписа банке којим се доказује да је меницу
потписало лице које има право располагања средствима на рачуну код банке наведене у
меничном овлашћењу.
ВИША СИЛА
Члан 11.
Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за
извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или
потпуно неизвршење уговорених обавеза – ону уговорну страну код које је наступио
случај више силе, или обе уговорне стране, када је код обе уговорне стране наступио
случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе
одлаже се за време њеног трајања.
Под дејством више силе се подразумева нарочито следеће, али не
ограничавајући се на набројане случајеве: пожар, поплава, земљотрес, ратно стање,
мобилизација, акти државних органа или међународне заједнице, или друге ванредне
оклолности које уговорне стране нису могле предвидети или избећи.
Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед
дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 24
(двадесетчетири) часа – писаним путем обавести другу уговорну страну о настанку
ових околности и њиховом процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа
о постојању више силе.
Уговорна страна код које је наступио случај више силе, дужна је да предузме
све потребне радње ради отклањања последица које онемогућавају извршавање њених
уговорних обавеза, да обавештава другу уговорну страну колико ће трајати препреке
проузроковане вишом силом у односу на извршавање уговорних обавеза, као и да другу
уговорну страну одмах обавести о престанку дејства више силе. Ова клаузула се на
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одговарајући начин примењује и када је случај више силе наступио код обе уговорне
стране.
За време трајања више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и
штету.
Ако деловање више силе спречи уговорне стране да извршавају своје обавезе
или део својих обавеза у периоду дужем од 30 (тридесет) календарских дана, уговорне
стране ће се споразумети о даљем поступању у извршавању одредаба овог уговора и о
томе ће закључити анекс овог Уговора, или споразум о раскиду овог Уговора.
Међусобно обавештавање уговорних страна у случају наступања више силе,
врши се искључиво у писаној форми.
РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА:
Члан 12.
Уговор се закључује на одређено време од једне године, односно до преузимања
уговорених количина горива.
У случају да нека од одредаба овог Уговора престане да буде у складу са
важећим законским прописима или актима и одлукама испоручиоца од тог дана ће се
на послове из овог Уговора примењивати важећи прописи, односно акти и одлуке
Испоручиоца а уговорне стране ће нове услове регулисати закључењем Анекса уговора
или ће раскинути овај уговор.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то не
буде могуће спор ће решавати Привредни суд у Чачку.
Члан 14.
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 10 ( десет) радних дана за испуњење обавеза.
Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у року из претходног става,
уговор се сматра раскинутим истеком последњег дана рока за накнадно испуњење.
Члан 15.
Овај уговор се може изменити или допунити само у писаној форми
закључивањем анекса уговора.
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној
статусној или организационој промени.
Члан 16.
За све што овим уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и других законских прописа који се односе на предмет
уговора.
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Члан 17.
Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени
заступници обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на
исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском
редоследу
Члан 18.
Овај уговор је закључен у 4 (четири ) оригинална примерка, по 2 ( два) за сваку
уговорну страну
Наручилац
Директор
______________________
Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

Испоручилац
______________________
_______________________
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