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НАЗИВ УСТАНОВЕ
Средња школа „ СВЕТИ ТРИФУН“
са домом ученика - Александровац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

набавка горива
РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈНМВ br. 2/2018

Рок за подношење понуда: 19.02.2018 до 11:30 часова
Јавно отварање понуда: 19.02.2018. у 12:00 часова

Aлександровац, фебруар 2018. године
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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама „Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и
68/15 и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова „Сл. гласник РС" број 86/15, Одлуке о
покретању поступка 163 od 08.02.2018. године и Решења о именовању комисије 164 од
08.02.2018. припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности
за јавну набавку добара набавка горива
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

страна

I
II

Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета,
рок извршења, место испоруке добара
Услови за учешће у поступку јавне набавке из
чл. 75 и 76. ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Критеријум за доделу уговора
Обрасци који чине саставни део понуде
Упутство понућачима како да сачине понуду
Образац понуде
Образац структуре цене
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Изјава понуђача о испуњености услова из чл. 75.
и 76. ЗЈН у поступку ЈНМВ
Изјава подизвођача о испуњености услова из чл.
75. и 76. ЗЈН у поступку ЈНМВ
Изјава понуђача о достављању средстава
финансијског обезбеђења

3
3

III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Изјава понуђача о довољном техничком капацитету

4

6
11
12
13
22
25
26
27
28
29
30
31

XVII

Изјава о прихватању услова из конкурсне
документације
Модел уговора

XVIII

Овлашћење преставника понуђача

37

XIX

Потврда о преузимању конкурсне документације

38

XX

Потврда о пријему понуде

39

XXI

Прилог: Менично писмо - овлашћење

40

XVI
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

Средња школа“Свети Трифун“са домом ученика

Адреса наручиоца:
Интернет страница
наручиоца:
Е-mail адреса наручиоца:
Врста поступка јавне
набавке:
Предмет јавне набавке:

Александровац 37230, ул. Крушевачкабр.8-10
www.svetitrifun.edu.rs
pts_s_trifun@mts..rs

Јавна набавка мале вредности бр. 2/2018
набавка горива

Лице за контакт:
Име и презиме: Ката Драгичевић
Функција: Секретар школе
Телефон: 037/ 3552-018
Е-mail адреса: pts_s_trifun@mts.rs

II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
А.Детаљан опис предмета набавке:
1.Опис
предмета
набавке:

2.Ознака
предмета
набавке:

3. Рок за
подношење
понуда и
датум
отварања
понуда

Јавна набавка добра/опреме - набавка горива за потребе
школске економије и путничких возила Средње школе “Свети
Трифун“ са домом ученика - Александровац

Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег
речника набавке:

09130000 - нафта и дестилати
09132000 - бензин
09133000 - течни нафтни гас
Рок за достављање понуда:
10 (десет) дана од дана јавног објављивања на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца, односно до:
19.02.2018 . године, до 11:30 часова
Датум отварања понуда:
19.02.2018 године, до 12:00 часова
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III - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС ДОБАРА
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин
спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења
или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.предмета јавне набавке
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРЕБА ГОРИВА ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ СВЕТИ ТРИФУН“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА – АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред. бр.

Назив горива

Јед.
мере

Количина

1

2

3

4

1.

Еуро дизел

литар

5250

2.

Еуро бензин БМБ 95

литар

1000

3.

Течни нафтни гас - аутогас

литар

800

- Предмет набавке: гориво наведено у табели
- Набавку ће вршити: лица овлашћена за набавку од стране Наручиоца
- Начин набављања: путем картица које ће гласити на име
- Место набавке: СО Александровац.

1. Врста добара: набавка горива (Еуро дизел, Еуро бензин БМБ 95, Течни нафтни гас аутогас
2. Техничке карактеристике/спецификација:
према захтевима из техничке спецификација добара,
3. Квалитет: у складу са захтевима из техничке спецификације.
Добра која понуђач нуди морају бити одговарајућег квалитета односно иста морају
задовољавати техничке стандарде прописане за ту врсту добара и то:
- Евро премијум БМБ 95 мора да задовољи све захтеве стандарда SRPS EN 228 или
“одговарајуће”, у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна
горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“, бр.111/15).
- Евро дизел мора да задовољи све захтеве стандарда SRPS EN 590 или “одговарајуће”, у
складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
(„Сл. гласник РС“, бр.111/15).
- Течни нафтни гас - аутогас мора да задовољи све захтеве стандарда SRPS EN 589 или
“одговарајуће”, у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течни
нафтни гас ( „Сл. гласник РС“, бр. 97/10, 123/12 и 63/13).
-
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4. Количина и опис добара:
Количине су планиране у износу до планиране вредности предметне јавне набавке.
Предметна набавка обухвата испоруку нафтних деривата за потребе пољопривредних
машина на школској економији и путничких возила Средње школе “Свети Трифун“ са
домом ученика - Александровац, у свему према Техничкој спецификацији.
5. Начин и рок испоруке: сукцесивно на бензинским станицама, испорука ће се вршити
према потребама Наручиоца, на бензинским станицама понуђача, према списку бензиских
станица које понуђач доставља уз понуду. Понуђач мора да поседује најмање 1 бензинску
станицу на територији Општине Александровац на удаљености од мах. 5 км од седишта
наручиоца.
Под даном испоруке подразумева се дан преузимања добра од стране наручиоца.
Начин испоруке je утакањем у резервоар возила наручиоца (изузетно у канистер за гориво) на
бензинској станици понуђача. Испорука на станицама понуђача вршиће се достављањем
писаног овлашћења наручиоца за утакање или коришћењем корпоративних картица
(компанијске картице)
Картице морају имати свој код и морају имати могућност електронског праћења, дефинисања,
мењања лимита и слично, као и могућност коришћења на свим пумпним станицама понуђача.
6. Место испоруке: продајни објекат – бензинска станица понуђача.
7. Промена цена: Добављач се обавезује да при свакој промени цене добра, у року од 2 (два)
дана од дана ступања новог ценовника на снагу, у писаној форми обавести наручиоца о
промени цене.
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IV- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
На основу члана 61.став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама „Сл. гласник РС" бр.
124/12, 14/15 и 68/15, удаљем тексту: Закона) и члана 10. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова „Сл. гласник РС" број 86/15, да би могао да учествује у овом поступку
јавне набавке понуђач мора да испуни обавезне и додатне услове и да достави доказе којима
се доказује њихова испуњеност, према захтевима наручиоца наведеним у поглављу
техничким карактеристикама, као и у опису за услове за учешће у поступку јавне набавке у
овом поглављу конкурсне документације:
Право учешћа имају сва заинтересована правна лица и предузетниции физичка лица
тј. понуђачи, који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке
из конкурсне документације то:

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
IV/1 - ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН-А СА УПУТСТВОМ ПОТРЕБНИМ ДОКАЗИМА ИЗ ЧЛАНА
77. СТАВ 1. ЗЈН-А И ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗА ЊИХОВО ИЗДАВАЊЕ:
Ред
бр.

УСЛОВИ

1.

Услов:
Да jе регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар.

2.

Услов:
Да он и његов законски заступник нису
осуђивани за неко од кривичних дела као
чланови организоване криминалне групе, да
нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре

3.

Услов:
Да је измирио доспеле порезе, доприносе у
складу са прописима Републике Србије или
стране државе када има седиште на њеној
територији

4.

Услов:
Понуђач је дужан да при састављању понуде
изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, (чл. 75. ст. 2. Закона).

ДОКАЗИ КОЈЕ ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ
САГЛАСНО ЧЛАНУ 77. ЗЈН
ИЗЈАВА(Образац 2.1 и 2.2) у поглављу XII
и XIII ове конкурсне документације),
којом понуђач (и сваки члан групе
понуђача у случају заједничке понуде) и
подизвођач (у случају нступа са
подизвођачем) под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 3) и
став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
документацијом
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5.

Услов:
Да понуђач има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом

ДОКАЗ:
Важеће дозволе за обављање делатности :
1. ЛИЦЕНЦА за обављање енергетске
делатности за трговину моторним и
другим горивима на станицама за
снабдевање превозних средстава, издату
од стране Агенције за енергетику
Републике Србије;
(фотокопија лиценце)

Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници.
Доставља се без обзира на датум издавања под условом да је лиценца важећа у моменту подношења понуде, као и за све
време трајања уговора за предметну јавну набавку.

ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ставка 1-4 за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона,
ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА
(Образац 2.1 и 2.2), којима под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде попуњена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверене
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
 Уколико понуду подноси група понуђача, ИЗЈАВА (Образац 2.1-изјава за понуђача)
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да поред ИЗЈАВА
на обрасцу 2.1 - изјава за понуђача, достави и Изјаву за подизвођачана обрасцу 2.2,
попуњену и потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверене печатом.
НАПОМЕНА:
У складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама Понуђач који је уписан у РЕГИСТАР
ПОНУЂАЧА није дужно приликом подношења понуде да доказује испуњеност обавезних
услова из члана 75. тачке од бр. 1 до 3 и тачка бр.5 ЗЈН који су јавно доступни на интернет
страници Агенције за привредне регистре, Народне банке Србије и Агенције за енергетику
Републике Србије, и то Извод из регистра Агенције за привредне регистре, Потврду о броју
дана неликвидности, листинг са сајта НБС, Извештај о бонитету за јавне набавке,
У случају да се понуда истог оцени као прихватљива и буде донешена Одлуку о додели
уговора, задоказивање обавезних и додатних услова, уколико то наручилац захтева
најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, обавезно
достави фотокопију свих предметних доказа, а уколико то наручилац захтева најкасније у
року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева наручиоца, достави на увид оригинал
или оверену копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених обавезних и
додатних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова.
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IV/2 - ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН СА УПУТСТВОМ ПОТРЕБНИМ
ДОКАЗИМА
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, сходно чл. 76. ЗЈН, дефинисане конкурсом
документацијом и то:
Ред
бр
.

1.

УСЛОВИ

ДОКАЗИ КОЈЕ ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ
САГЛАСНО ЧЛАНУ 77. ЗЈН

Да понуђач располаже
Доказује се:
НЕОПХОДНИМ ТЕХНИЧКО 1. Декларације/Потврде о усаглашености
ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТОМ и то:
производа и извештаје о испитивању квалитета
предметних добара, издате од стране надлежне
1. Да понуђач нуди добра одговарајућег
институтције за испитивање и контролу
квалитета, односно да иста морају
квалитета, који морају да задовоље све техничке
задовољавати техничке стандарде
захтеве и стандарде прописане за ту врсту
прописане за ту врсту добара, у складу
добара, у складу са Правилником о техничким и
са важећим законским прописима;
другим захтевима за течна горива нафтног
порекла („Сл. гласник РС", бр. 111/15), односно
2. Да понуђач располаже технички
у складу са Правилником о техничким и другим
капацитет капацитет тј. да понуђач
захтевима за течни нафтни гас („Сл. гласник
располаже са минимум 1 (један)
РС", бр. 97/10, 123/12 и 63/13).
продајни објекат – бензинске станице
за снабдевање моторних возила
2. Да понуђач Понуђач је дужан да достави
предметним врстама горива, удаљене
потписану и оверену Изјаву о продајним
максимално до 5 км од седишта
објектима (Образац 7.) за доказивање
наручиоца, са радним временом сваког
располагања продајним објектима – бензинским
дана, у периоду 00:00-24:00 часова.
станицама, потписану од стране овлашћеног
лица понуђача и оверена печатом понуђача.
Напомена: наведени доказ се доставља као фотокопија
Овај услов мора самостално да испуни понућач у случају ако понуду подноси самостално или са
подизвоћачима. односно овај услов може да испуни група потћача заједно.

НАПОМЕНА:
У случају да се понуда истог оцени као прихватљива и буде донешена Одлуку о додели
уговора, задоказивање обавезних и додатних услова, уколико то наручилац захтева
најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, обавезно
достави фотокопију свих предметних доказа, а уколико то наручилац захтева најкасније у
року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева наручиоца, достави на увид оригинал
или оверену копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених обавезних и
додатних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова.
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Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа
о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:
IV/1 - ЗА ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
IV/1 (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу
обавезних услова да је понуђач jе регистрован код надлежног органа:
ДОКАЗ:
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда
- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра
- ФИЗИЧКА ЛИЦА:Копија решења о регистрацији код надлежног органа, односно о упису у
одговарајући регистар;
Напомена:
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако
је више подизвођача доставити за сваког од њих)
 За страно правно лице - докази издати од стране надлежних органа те државе.

IV/1 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу
обавезних услова да понуђач, он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре
ДОКАЗ:
- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК

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 заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
- ПРАВНО ЛИЦЕ:
а) извод из казнене евиденције, односно уверење 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 заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
б) извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-акојим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(захтев за издавање овог уверења може се 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.
- Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред
уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против
привреде и кривично дело примања мита."
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Напомена:
 У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за
законског заступника
 У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако
је више подизвођача доставити за сваког од њих)

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре дана отварања понуда.
IV/1 – (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); услов под редним бројем 3. наведен у табеларном
приказу обавезних услова да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе
ДОКАЗ:
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе
2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода
Напомена:
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако
је више подизвођача доставити за сваког од њих)

Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда
IV/1 – (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу
обавезних услова да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине
ДОКАЗ:
Потписивањем ИЗЈАВА (Образац 2.1 и 2.2) у поглављу XII и XIII ове конкурсне
документације
IV/1 – (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН); услов под редним бројем 5. наведен у табеларном
приказу обавезних услова да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет набавке, доказује достављањем:
ДОКАЗ:
Важеће лиценце за обављање енергетске делатности издате од стране надлежног органа у
складу са Законом о енергетици („Сл. гласник РС“ бр.145/14), и то:
- Понуђач који подноси понуду је у обавези је да достави важећу лиценцу за трговину
моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава, издату
од стране Агенције за енергетику Републике Србије;
СВАКО ЛИЦЕ УПИСАНО У ЈАВНИ РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА – ПРЕДУЗЕТНИКА И
ПРАВНИХ ЛИЦА, НИЈЕ ДУЖНО ДА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ТЈ. УСЛОВА ИЗ ОДЕЉКА IV ТАЧКЕ IV/1 ОД
ТАЧКЕ БР. 1 ДО БР. 5 ОСИМ БРОЈА БР. 4 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници
Агенције за привредне регистре, Народне банке Србије и Агенције за енергетику Републике
Србије, и то Извод из регистра Агенције за привредне регистре, Потврду о броју дана
неликвидности, листинг са сајта НБС, Извештај о бонитету за јавне набавке, важећу лиценцу
за трговину моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава,
односно важећу лиценцу за трговину нафтом.
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
V/1 Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена у динарима која је дата
у обрасцу Понуде.
Наручилац има право да, сходно члану 92.Закона, одбије понуду због неуобичајено
ниске цене.Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно
одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне
набавке у складу са понуђеним условима.
V/2 Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора
у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће се
доделити понуђачу који је понудио дужи рок плаћања, а у случају да су и по том додатном
елементу две или више понуда исте, уговор ће се доделити понуђачу који има више
продајних места у Општини наручиоца.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба.Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.Жребом ће бити обухваћене
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти рок испоруке и исти
гарантни рок.Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача,
и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један
папир.Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.Понуђачима
који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем
жреба.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Понуда, мора садржати попуњене ,потписане и оверене следеће обрасце:
6.1.Образац понуде (Образац 1.1 - 1.2 - 1.3)
6.2.Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2)
6.3.Образац трошкова припреме понуде(Образац 3)
6.4.Образац изјаве о независној понуди (Образац 4)
6.5.Изјава о испуњености обавезних и додатних услова за учешће понуђача (Образац 5.1)
6.6.Изјава о испуњености обавезних и додатних услова за учешће подизвођача (Образац 5.2)
6.7.Изјава понуђача о достављању средстава финансијског обезбеђења (Образац 6)
6.8.Изјава понуђача о довољном техничком капацитету (Образац 7)
6.9.Изјава понуђача о прихватању услова из конкурсне документације (Образац 8)
6.10.Образац-Модел уговора (Образац 9)
6.11 Прилог: Менично писмо - овлашћење
Поред горе наведених образаца, да би понуда била прихватљива.понуђачи су дужни да
доставе и следеће Прилоге, односно доказе:
-Све доказе о испуњености услова из члана 76. ЗЈН, наведене у упутству како се доказује
испуњеност услова, а које је саставни део конкурсне документације (Табела IV/1 и IV/2)
и опису да доказивање обавезних услова у истом поглављу IV ове конкурсне
документације.
-СПОРАЗУМ групе понуђача, у складу са чланом 81.став 4. ЗЈН, којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.(Доставља се у
случају заједничке понуде).
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда и документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
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 заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Средња школа „Свети Трифун“ са домом ученика - 37230
Александровац ул. Крушевачка бр. 8-10, са назнаком: “Понуда за јавну набавку ЈНМВ
бр. 2/2018 - набавка горива - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
19.02.2018 године до 11:30 часова.
Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. Понуђач је
дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и презиме контакт
особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем или понуду
подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, седиште за сваког члана и
назначити ко је носилац посла - овлашћени члан групе.
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.Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
 Образац понуде (Образац 1.1 - 1.2 - 1.3)
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2)
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5.1);
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
- чл. 75. (Образац 5.2), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
 Изјава понуђача о достављању средстава финансијског обезбеђења (Образац 6)
 Изјава понуђача о довољном техничком капацитету (Образац 7)
 Изјава понуђача о прихватању услова из конкурсне документације (Образац 8)
 Модел уговора (Образац 9);
3. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда се спроводи након истека рока за подношење понуда, дана 19.02.2018
године са почетком у 12:00 часова у просторијама на адреси наручиоца Средња школа
“Свети Трифун“ са домом ученика», Крушевачка 8-10, 37230 АЛЕКСАНДРОВАЦ. Отварање
понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати
само законски заступници и овлашћени представници понуђача.
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4. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ
У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Пре почетка поступка отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да
Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћења за учешће у поступку отварања
понуда.Овлашћење мора да садржи; име и презиме овлашћеног представника, број личне
карте и ЈМБГ, потпис и печат овлашћеног лица.Без оваквог овлашћења, представник има
право само на присуство и не може преузимати активне радње у поступку (постављање
питања, потписивање записника и друго).
5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДА
Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду, писаним обавештењем, само пре
истека рока за подношење понуда.
Обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се доставља са ознаком “Измена
понуде”, ''Допуна понуде'', “Опозив понуде” или “Измена и допуна понуде” за јавну набавку
мале вредности бр. 2/2018 од 08.02.2018. године – набавка горива.
6. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а
место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као
релевантне јединичне цене. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
7. ОЦЕНА ПОНУДЕ
Наручилац ће одбити све неблаговремене, неисправне и неодговарајуће понуде а може да
одбије и неприхватљиве понуде, у смислу Закона о јавним набавкама.
8. ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови
за доделу уговора из члана 107. ЗЈН.
Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке из објективних и
доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба
наручиоца за предметном набавком због чега се иста неће понављати у току исте буџетске
године.
9. АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
10. ПARTIJE
Јавна набавка није обликована по партијама
11. КРИТЕРИЈУМ
Након прегледа и стручне оцена понуда све прихватљиве понуде рангирају се применом
критеријума најниже понуђене цене. (поглавље V Критеријум за доделу уговора стр.11)
12. ВАЛУТА
Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се искључиво у динарима.
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13. НАЧИН, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА
Место испоруке: продајни објекти - бензинске станице понуђача за снабдевање предметним
врстама горива, Станице понуђача на којима се врши испорука горива морају`бити на локацији
која обезбеђује лак прилаз возила (теретна и путничка) апаратима за танковање горива.
Радно време бензинских станица од 00:00 - 24:00 сваког дана. По потреби наручиоца место
испоруке могу бити и сви продајни објекти – бензинске станице понуђача и ван Крушевца.
Начин испоруке: Утакањем у резервоар возила наручиоца (изузетно у канистер за гориво) на
бензинској станици понуђача. Испорука на станицама понуђача вршиће се достављањем писаног
овлашћења наручиоца за утакање или коришћењем корпоративних картица (компанијске
картице)
Картице морају имати свој код и морају имати могућност електронског праћења, дефинисања,
мењања лимита и слично, као и могућност коришћења на свим пумпним станицама понуђача.
Количина утакања: Дневно, по потреби наручиоца, наведено у писаном овлашћењу наручиоца.
Рок испоруке: Испорука се врши сукцесивно у складу са потребама наручиоца у току рока на
који је уговор закључен, а према утврђеној динамици испоруке, тј, одмах по доласку на станицу
изабраног понуђача.
Приликом сваке појединачне испоруке, односно утакања, потписује се отпремнице-рачун о
примопредаји са пратећом документацијом (овлашћење наручиоца о утакању, фискални исечак и
др).
14. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ, КВАЛИТЕТ ДОБАРА
Квалитет предметних добара мора у потпуности да задовољи одредбе:
- Евро премијум БМБ 95 мора да задовољи све захтеве стандарда SRPS EN 228 или

“одговарајуће”, у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива
нафтног порекла („Сл. гласник РС“, бр.111/15).
- Евро дизел мора да задовољи све захтеве стандарда SRPS EN 590 или “одговарајуће”, у
складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
(„Сл. гласник РС“, бр.111/15).
- Течни нафтни гас - аутогас мора да задовољи све захтеве стандарда SRPS EN 589 или
“одговарајуће”, у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течни нафтни
гас ( „Сл. гласник РС“, бр. 97/10, 123/12 и 63/13).
Изабрани понуђач је дужан да гарантује за квалитет испоручених добара, као и да у било ком
тренутку испоруке, на захтев наручиоца, достави доказ о пореклу испоручених добара.
У случају потребе наручилац може да врши контролу квалитета испоручених добара у било
које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да
узорке предметних добара из било које испоруке достави независној специјализованој
институцији ради анализе.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног
квалитета добара трошкови анализе падају на терет испоручиоца.
15. ЦЕНА
Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити
фикснау уговореном периоду.
Укупну цену је потребно изразити нумерички и текстуално.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са
чланом 92.ЗЈН.
Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се утврди рачунска
грешка, Наручилац ће поступити сходно члану 93.став 4. ЗЈН.
16. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Наручилац не прихвата аванс као начин плаћања.
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Плаћање преузетих предметних добара наручилац врши на основу испостављених фактура
испоручиоца, у року ___ (____________) дана од дана испостављених фактура, стим што
плаћање не може бити краћи од 10 дана а нити дужи од 45 дана.
Плаћање се врши уплатом на рачун испоручиоца.
Уз достављену фактуру испоручилац се обавезује да приложи спецификацију утрошка
предметних горива са наведеним количинама, врстом горива, датумом и временом утакања,
као и овлашћено лица Наручиоца коју су преузела добра.са регистарским бројевима возила
Наручиоца у које је уточено гориво.
Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је уговор заведен код
наручиоца.
Наручилац не издаје финансијске гаранције за плаћање.
Уколико Понуђач нуди количински попуст на основу преузетих месечних количина горива,
дужан је да у понуди достави рабатну скалу, која ће уколико буде изабран, бити саставни део
уговора. Припадајући попуст одобрава се Наручиоцу испостављањем књижног одобрења на
крају сваког месеца.
17. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима односно група
понуђача је у обавези да уз понуду достави потписан и оверен образац изјаве у којој ће
потврдити намеру:
- Да ће у моменту потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења достави
Наручиоцуза добро извршење посла Бланко соло меницу регистровану, потписану од
стране лица овлашћеног за заступање Добаваљача, са печатом Добаваљача уз коју се
доставља једнократно менично овлашћење, да се меница може попунити до 10% од
динарске вредности уговора без ПДВ, за добро и квалитетно извршење уговорне
обавезе са роком важности 20 дана дужим од рока извршења уговорне обавезе, с тим да
евентуални продужетак рока за извршење уговорене обвавезе има за последицу и
продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити
продужен и рок за извршење услуге.
Добављач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа оверену
на дан достављања менице, којом се доказује да је лице које потписује бланко соло меницу
и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и да нема ограничења за исто и оргинал
или копију захтева за регистрацију меница.
Уколико то не учини Наручилац има право да раскине уговор и може наплатити меницу за
озбиљност понуде.
Под добрим извршењем посла наручилац подразумева испоруку добара која су предмет ове
јавне набавке уколико Добављач не испоручи добра која су у складу са техничким
карактеристикама из конкурсне документације, односно усвојене понуде, уколико не
изврши предметну испоруку на уговорени начин, у уговореном року и не испоштује цене
уговорене у обрасцу структуре цене после првог враћања рачуна на усаглашавање.
Уколико понуђач у току извршења уговора не буде у стању да на захтев наручиоца у
понуђеном року испоручи добра у оквиру процењених количина и утврђеног квалитета,
наручилац ће се наплатити преко менице.
18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да понуђач није испунио обавезе по
раније закљученим уговорима о јавним набавкама а који су се односили на исти предмет јавне
набавке, у претходне три године. Доказ може бити - правоснажна судска одлука или одлука
другог надлежног органа - исправа о реализованом средству обезбеђења испуњавања
уговорених обавеза -исправа о наплаћеној уговореној казни - рекламације потрошача или
корисника ако нису отклоњене у уговореном року .
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Понуда понуђача који је на списку негативних референци биће одбијена као неприхватљива ако је
предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице–понуђач који достави ''Потврду о преузимању конкурсне
документације'' електронским путем или у писаном облику може тражити додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуде, путем електронске поште на Е-mail pts_s_trifun@mts.rs или
у писаној форми путем поште на адресу: Александровац, ул.Крушевачка бр.8-10, са
назнаком: "Питања за јавну набавку бр. 2/2018 од 08.02.2018. године.
Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације доставити само
понуђачима за које има доказ (достављену потврду о преузимању конкурсне
документације) да су преузели конкурсну документацију.
20. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Минимални рок важења понуде је 60 календарских данарачунајући од дана јавног
отварања понуда.
У случају да понуђач у својој понуди наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити
одбијена, као неисправна.
21. МОДЕЛ УГОВОРА
Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и овери,
потврђује да је сагласан са моделом уговора.
Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.

чиме

22. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора најкасније у року од 10 (десет) дана
рачунајући од дана јавног отварања понуда.
Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси
Одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање 1 (једну) прихватљиву понуду.
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки као и на сајту
Наручиоца: http://svetitrifun.edu.rs/preuzimanja/
У случају да понуђач чија је понуда прихватљива и изабрана као најповољнија одбије да
закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим понуђачем са ранг
листе чија је понуда прихватљива. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом
наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен.
Уговор са прихватљивим понуђачем биће закључен у року од 8 (осам) дана рачунајући
од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.
23. ПОШТОВАЊЕ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И УСЛОВА:
Понуђач, Подизвођач или Члан групе понуђача је дужан да при састављању своје понуде у
склопу ''Изјаве'' – (образац 2.1 и 2.2) у тачки бр. 5 наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
24. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА:
Понуђач или носилац посла – овлашћени члан групе понуђача,је дужан да потпише и
овери ''Изјаву понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, поштовању
законских прописа'' (образац 2.1),
 Подизвођач,је дужан да потпише и овери ''Изјаву подизвођача о испуњености
обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа'' (образац 2.2),
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Уколико понуду подноси група понуђача,''Изјаву понуђача о испуњености обавезних
и додатних услова, поштовању законских прописа'' (образац 2.1), мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатомкојима
се доказује испуњеност обавезни и додатних услова из конкурсне документације
неопходних за учешће у поступку јавне набавке мале вредности.

У случају да се понуда истог оцени као прихватљива и буде донешена Одлуку о додели
уговора, за доказивање обавезних и додатних услова, уколико то наручилац захтева најкасније
у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или
оверену копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених обавезних и
додатних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова из табеле IV/1
ове конкурсне документације.
Изјава мора да буде попуњена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверене
печатом.Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
25. 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 (Образац 1 у поглављу VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
26. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у
поглављу VII) 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.
27. 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) и 2) ЗЈН и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV 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.
28. БИТНИ НЕДОСТАЦИ И РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
У складу са чл.106. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду као неисправну
ако понуђач неиспуни:
Битни недостаци понуде су:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или је није могуће упоредити са другим понудама.
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена,
2) уколико поседује битне недостатке,
3) уколико није одговарајућа,
4) уколико ограничава права Наручиоца,
5) уколико условљава права Наручиоца,
6) уколико ограничава обавезе понуђача,
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке.
29. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који
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 ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се достављанаручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail
pts_s_trifun@mts.rs факсом на број 037/3751-117 или препорученом пошиљком са
повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници, најкасније у року од 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 благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.После доношења одлуке о
додели уговора из чл.108.ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН,
рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150.овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
назив и адресу наручиоца;
податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
чињенице и доказе којима се повреде доказују;
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у
смислу члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1.Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3)износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши –40.000,00
Напомена:
Износ таксе се прецизира у конкурсној документацији у складу са одредбом чл. 156. ЗЈН.
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика – Александровац; јавна
набавка бр. 2/2018 ;
(8 )корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
1. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или
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2. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава), или
3. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде
о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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ОБРАЗАЦ 1.1
VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. _______ од ___.___. 2018. године
за јавну набавку бр. 2/2018 -набавка горива
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
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
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ОБРАЗАЦ 1.2
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) 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:
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:
Напомене:
-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.
- Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу, не може бити већи од 50%,
односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које
понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

2)

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду,
а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 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 1.3
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - 2/2018 - набавка горива

Понуда бр ________ од ___.___. 2018. године
Назив понуђача:_______________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача: :___________________________________________________
Матични број _________________________________, ПИБ __________________________
Текући рачун _________________________ код пословне банке ______________________
Да ћемо испорука вршити према потребама Наручиоца, на бензинским станицама, а према
захтевима из техничке спецификације дата у III делу ове конкурсне документације поштујући
све важеће прописе и стандарде. Укупна цена понуде за сва погонска гориве износи по доле
наведеној цени:
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
Укупна вредност ПДВ-а по стопи од ___%:
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
Словима:

дин.
дин.
дин.

Рок важења понуде: важност понуде је 60 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке: сукцесивно према указаној потреби наручиоца годину дана од дана потписивања
уговора.
Рок плаћања: ___ (___________) дана од дана испостављене фактуре (не може бити краћи од 10 дана
а нити дужи од 45 дана)
Наручилац не прихвата аванс као начин плаћања.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Место испоруке: испорука ће се вршити према потребама Наручиоца, на бензинским станицама
понуђача, према списку бензиских станица које понуђач доставља уз понуду. Понуђач мора да
поседује најмање 1 бензинску станицу на територији Општине Александровац на удаљености од мах.
5 км од седишта наручиоца.
Начин испоруке: Утакањем у резервоар возила наручиоца (изузетно у канистер за гориво) на бензинској
станици понуђача. Испорука на станицама понуђача вршиће се достављањем писаног овлашћења
наручиоца за утакање или коришћењем корпоративних картица.
Картице морају имати свој код и морају имати могућност електронског праћења, дефинисања, мењања
лимита и слично, као и могућност коришћења на свим пумпним станицама понуђача.
Цена сa свим трошковима се исказује у динарима.
Цене бензина утврђују се одлукама Понуђача у складу са кретањима цена на тржишту нафтних
деривата. Одлуке Понуђача о променама цена бензина се доносе у оним интервалима у којима се
обезбеђује њихово усклађивање са кретањима цена на тржишту нафних деривата
Понуђач је у обавези да за све време трајања уговора, обезбеди уговорени квалитет горива које је
предмет набавке, прописан „Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног
порекла“ („Сл. гласник РС“, бр. 123/12, 63/13, 75/13) и Правилником о техничким и другим захтевима
за течни нафтни гас ( „Сл. гласник РС“, бр. 97/10, 123/12 и 63/13).
ДАТУМ

___. ___. 2018. године

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

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
одредиједног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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ОБРАЗАЦ 2.1

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Упутство за попуњавање обрасца:
Јединична цена мора да буде изражена у динарима (РСД) и да садржи све основне елементе
структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове који чине укупну цену. Понуда у којој
није достављена структура цене, сматраће се неприхватљива и као таква биће одбијена. У колону (5)
уписује се једнична цена без ПДВ-а. У колони (6) уписује се јединична цена са ПДВ-ом. У колони (7)
уписује се укупна цена без ПДВ-а као производ количине (колона 4) и јед. цене без ПДВ-а (колона 5).
У колони (8) уписује се укупна цена са ПДВ-ом као производ количине (колона 4) и јединичне цене
са ПДВ-ом(колона 6).

Ред.
Назив горива
бр.
1

2

1.
2.
3.

Еуро дизел
Еуро бензин
БМБ 95
Течни нафтни
гас - аутогас

Јед.
мере

Колич.

3

4

литар

5250

литар

1000

литар

800

Јед. цена Јед. цена са Укупна цена
без ПДВ-а
ПДВ-ом
без ПДВ-а
5

6

7(4x5)

Укупна цена
са ПДВ-ом
8(4x6)

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а РСД
ОБРАЧУНАТИ ПДВ РСД
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом РСД
Рок важења понуде: важност понуде је 60 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке: сукцесивно према указаној потреби наручиоца годину дана од дана потписивања
уговора.
Рок плаћања: ___ (___________) дана од дана испостављене фактуре (не може бити краћи од 10
дана а нити дужи од 45 дана)
Место испоруке: испорука ће се вршити према потребама Наручиоца, на бензинским станицама
понуђача, према списку бензиских станица које понуђач доставља уз понуду. Понуђач мора да
поседује најмање 1 бензинску станицу на територији Општине Александровац на удаљености од мах.
5 км од седишта наручиоца.
Начин испоруке: Утакањем у резервоар возила наручиоца (изузетно у канистер за гориво) на бензинској
станици понуђача. Испорука на станицама понуђача вршиће се достављањем писаног овлашћења
наручиоца за утакање или коришћењем корпоративних картица.
Картице морају имати свој код и морају имати могућност електронског праћења, дефинисања, мењања
лимита и слично, као и могућност коришћења на свим пумпним станицама понуђача.
Цена сa свим трошковима се исказује у динарима.
Цене бензина утврђују се одлукама Понуђача у складу са кретањима цена на тржишту нафтних
деривата. Одлуке Понуђача о променама цена бензина се доносе у оним интервалима у којима се
обезбеђује њихово усклађивање са кретањима цена на тржишту нафних деривата
ДАТУМ

___. ___. 2018. године

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П
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ОБРАЗАЦ 3

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на 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:

___. ___. 2018. године

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

М. П

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац
страна 26 од 40

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЈНМВ бр. 2/2018 - Дел.бр. 165/1 од 08.02.2018. год.
Опис предмета набавке: набавка горива

ОБРАЗАЦ 4

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ____________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
у поступку јавне набавке ........................................[навести предмет јавне набавке]
бр. ......................[навести редни број јавне набавкe],
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ДАТУМ

___. ___. 2018. године

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

М. П

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку 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. ЗЈН.
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 5.1
XII И З Ј А В А ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу:

ИЗЈАВУ
Понуђач_______________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке............................................................[навести предмет јавне набавке] број
...................... [навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то да је:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН);


да предметна добра која понуђач нуди испуњавају услове у погледу тражених
техничких карактеристика
у складу са захтевима за производе из техничке
спецификације добара



да ће понуђач у случају да се понуда истог оцени као прихватљива, за доказивање o
испуњености обавезних услова обавезно достави фотокопију свих предметних
доказа, а уколико то наручилац захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од дана
пријема писменог захтева наручиоца, достави на увид оригинал или оверену
копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених обавезних и
додатних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова.
ДАТУМ

___. ___. 2018. године

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) ЗЈН.
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ОБРАЗАЦ 5.2
XIII И З Ј А В А ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу:

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке............................................................[навести предмет јавне набавке] број
...................... [навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то да је :
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);


да предметна добра која подизвођач нуди испуњавају услове у погледу тражених
техничких карактеристика
у складу са захтевима за производе из техничке
спецификације добара



да ће подизвођач у случају да се понуда истог оцени као прихватљива, за доказивање
o испуњености обавезних услова обавезно достави фотокопију свих предметних
доказа, а уколико то наручилац захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од дана
пријема писменог захтева наручиоца, достави на увид оригинал или оверену
копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених обавезних и
додатних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова.
ДАТУМ

___. ___. 2018. године

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ 6

XIV И З Ј А В А ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у случају да ми
буде додељен уговор за јавну набавку бр 2/2018 - набавка горива, да ћу:
- да ће у моменту потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења за
добро извршење посла предати Наручиоцу бланко соло меницу регистровану, да се
меница може попунити на износ од 10% од динарске вредности уговора без ПДВ, за
добро и квалитетно извршење уговорне обавезе са роком важности 20 дана дужим од
рока извршења уговорне обавезе.
Меница мора бити регистрована, уредно прописно потписану и оверену од стране
лица овлашћеног за заступање Добаваљача, са печатом Добаваљача уз коју се доставља
копију депо картона, једнократно менично овлашћење, насловљеним на Средња школа
“Свети Трифун“ са домом ученика, са клаузулом „без протеста“,које морају бити
безусловне и плативе на први позив,а у корист Наручиоца, што је услов за оверу рачуна
Добављача.

ДАТУМ

___. ___. 2018. године

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П

НАПОМЕНА:

* У случају да понуђач подноси понуду за више партија образац фотокопирати у потребном
броју примерака.
** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе
понуђача који је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.
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ОБРАЗАЦ 7
XV ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу за учешће
у поступку јавну набавку добара бр. 2/2018 – набавка горива, располажемо траженим
капацитетима које захтева наручилац, минимум 1 (један) продајни објекат - бензинске
станице за снабдевање моторних возила предметним врстама горива, са радним временом
сваког дана у периоду од 00:00 – 24:00 часова, удаљене максимално до 5 км од седишта
наручиоца и да ћемо Вам, у случају да нам се додели уговор, за све време трајања уговора за
предметну јавну набавку гориво испоручивати преко следећих пумпи:
Локација / адреса /
број телефона / радно време

Врсте горива
за потребе наручиоца

Продајни објекат бензинска станица
Бенз. станица

Евро Премијум БМБ 95
Евро дизел
Течни нафтни гас-аутогас

.........................................................
(назив / ознака)
Бенз. станица

Евро Премијум БМБ 95
Евро дизел
Течни нафтни гас-аутогас

.........................................................
(назив / ознака)
Бенз. станица

Евро Премијум БМБ 95
Евро дизел
Течни нафтни гас-аутогас

.........................................................
(назив / ознака)
Бенз. станица

Евро Премијум БМБ 95
Евро дизел
Течни нафтни гас-аутогас

.........................................................
(назив / ознака)
Бенз. станица

Евро Премијум БМБ 95
Евро дизел
Течни нафтни гас-аутогас

.........................................................
(назив / ознака)

Укупан број

Напомена:
Наручилац задржава право провере наведених података.
Станице понуђача на којима се врши испорука горива морају`бити на локацији која обезбеђује лак
прилаз возила (теретна и путничка) апаратима за танковање горива.

ДАТУМ

___. ___. 2018. године

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П

*У случају подношења заједничке понуде, овај услов заједно испуњавају сви чланови групе понуђача.
**У случају подношења понуде са подизвођачем/има услов везан за довољан технички капацитет испуњава сам
понуђач.
***У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава носилац посла.
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ОБРАЗАЦ 8

XVIИ З Ј А В А О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач
______________________________________
из
___________________ ул. _______________________________ бр. ____ овом
изјавом потврђује да у
потпуности прихвата све услове из конкурсне
документације за реализацију јавне набавке мале вредности бр. 2/2018 - набавка
горива

Понуђач је сагласан да понуда за реализацију предмета набавке не буде
прихваћена уколико се прегледом документације утврди да иста не испуњава неки
од тражених услова.

ДАТУМ

___. ___. 2018. године

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

М. П

НАПОМЕНА:



За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само
понуђач.
За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла овлашћени члан групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ 9
XVII МОДЕЛ У Г О В О Р А
о јавној набавци добара - набавка горива
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:
1. Наручиоца: Средња школа „ Свети Трифун“ са домом ученика Александровац,
Адреса: ул. Крушевачка бр. 8-10, 37230 Александровац
Матични број: 07154178; ПИБ: 100387363,
Број рачуна: 840-697660-20, Назив банке: Управа за трезор
Телефон: 037 / 3 751 117; коју заступадиректор директор Бранко Рајћић
(у даљем тексту: Наручилац),с једне стране
и
2. ________________________________________________ (назив понуђача),
Адреса:_______________________________, матични број: ______________,
шифра делатности: _____________, ПИБ: _______________,
текући рачун: __________________, назив банке ______________________,
телефон: ___________________, које заступа директор _________________,
(у даљем тексту: Добављач), с друге стране
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим
цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи Понуђачи
из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу)

ОСНОВ УГОВОРА:
ЈН Број: ...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора: ...............................................
Понуда изабраног добављачабр. .................... од...................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу члана 52. став 1. и члана 32. Закона о јавним набавкама
„Сл.гласник РС" 124/12;14/15 и 68/15 и Позива за подношење понуда бр. ____ од
08.02.2018. године, објављеног на интернет страници Наручиоца и Порталу јавних
набавки дана 08.02.2018. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности за
набавку добара - набавка горива број ЈНМВ 2/2018 према техничким спецификацијама
из конкурсне документације,
- да је Добављач ______________________________________, доставио понуду бр. _____
од ___.___. 2018. године (заведено код Добављача) и бр. _____ од ___. ___. 2018. године
(заведено код Наручилаца), која се налази у прилогу и саставни је део овог Уговора,
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- да понуда Добављача у потпуности одговара техничким спецификацијама из
конкурсне документације које се налазе у прилогу и саставни су део овог Уговора,
- да је Наручилац у складу са чланом 108 Закона о јавним набавкама на основу понуде
Добаваљача и Одлуке о додели уговора бр. _____ од ___.___. 2018. године изабрао
Добаваљача за набавку добара наведену у алинеји 2 овог члана.
Члан 2.
Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора– набавка горива за
потребе школске економије и путничких возила Средње школе “Свети Трифун“ са домом
ученика - Александровац, а у свему према спецификацији и захтевима из конкурсне
документације и усвојене понуде Добаваљача бр. _____ од ___.___. 2018. године, која је
саставни део овог Уговора.
УГОВОРЕНА ЦЕНА:
Члан 3.
Укупна вредност добара из члана 1. уговора утврђена је према јединичним ценама из
усвојене понуде испоручиоца бр. _______ од ___.___. 2018. године, заведене код наручиоца
под бр. _________ од ___.___. 2018. године а иста износи: _________________ динара без
пдв-а, односно __________________ динара са пдв-ом.
(и словима: ____________________________________________________________________)
У цену из става 1. овог члана урачунати су сви трошкови испоручиоца на паритету
продајни објекат – бензинска станица испоручиоца.
Наручилац није у обавези да реализује целокупне уговорене количине већ ће се исте
реализовати у складу са стварном потрошњом наручиоца за уговорени период, а највише до
укупне уговорене вредности из чл. 3. ст. 1. овог уговора.
Добављач се обавезује да при свакој промени цене добра, у року од 2 (два) дана од
дана ступања новог ценовника на снагу, у писаној форми обавести наручиоца о промени
цене.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Плаћање преузетих предметних добара наручилац врши на основу испостављених
фактура испоручиоца, у року ___ (__________) дана од дана испостављених фактура, стим
што плаћање не може бити краћи од 10 дана а нити дужи од 45 дана.
Плаћање се врши уплатом на рачун испоручиоца.
Уз достављену фактуру испоручилац се обавезује да приложи спецификацију утрошка
предметних горива са наведеним количинама, врстом горива, датумом и временом утакања,
као и овлашћено лица Наручиоца коју су преузела добра.са регистарским бројевима возила
Наручиоца у које је уточено гориво.
Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је уговор заведен код
наручиоца.
Наручилац не издаје финансијске гаранције за плаћање.
Уколико Понуђач нуди количински попуст на основу преузетих месечних количина
горива, дужан је да у понуди достави рабатну скалу, која ће уколико буде изабран, бити
саставни део уговора. Припадајући попуст одобрава се Наручиоцу испостављањем књижног
одобрења на крају сваког месеца.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА:
Члан 6.
Добављач је дужан да Наручиоцу на дан закључења Уговора преда бланко сопствену
меницу и менично овлашћење за за добро извршење посла и то:
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Добављач се обавезује да у моменту потписивања уговора као средство финансијског
обезбеђења предати Наручиоцу за добро извршење посла бланко соло меницу регистровану,
уредно оверену и потписану стране лица овлашћеног за заступање Добаваљача, са печатом
Добаваљача уз коју се доставља једнократно менично овлашћење, да се меница може
попунити до 10% од динарске вредности уговора без ПДВ, за добро и квалитетно извршење
уговорне обавезе са роком важности 20 дана дужим од рока извршења уговорне обавезе.
Добављач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа
оверену на дан достављања менице, којом се доказује да је лице које потписује бланко соло
меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и да нема ограничења за исто и
оргинал или копију захтева за регистрацију меница.
Уколико то не учини Наручилац има право да раскине уговор.
Наручилац има право да меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла
активира уколико Добављач не испоручи добра која су у складу са техничким
карактеристикама из конкурсне документације, односно усвојене понуде, уколико не изврши
предметну испоруку на уговорени начин, у уговореном року и не испоштује цене уговорене
у обрасцу структуре цене после првог враћања рачуна на усаглашавање.
МЕСТО, НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ:
Члан 8.
Уговорне стране су се споразумеле да ће за све време трајања уговора место испоруке
бити продајни објекти - бензинске станице Испоручиоца које су уписане у Обрасцу 7.
предметне конкурсне документације, а по потреби Наручиоца место испоруке могу бити и
сви продајни објекти – бензинске станице Испоручиоца и ван општине Наручиоца.
Испорука ће се вршити сукцесивно, током важења Уговора, у складу са потребама
наручиоца, а према утврђеној динамици испоруке, тј. одмах по доласку на станицу
Испоручиоца.
Испорука на станицама понуђача вршиће се достављањем писаног овлашћења
наручиоца за утакање или коришћењем корпоративних картица (компанијске картице)
Члан 9.
Испоручилац гарантује квалитет испоручених горива одређен прописаним
стандардима и Правилницима.
Евро премијум БМБ 95 мора да задовољи све захтеве стандарда SRPS EN 228 или
“одговарајуће”, у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива
нафтног порекла („Сл. гласник РС“, бр.111/15).
Евро дизел мора да задовољи све захтеве стандарда SRPS EN 590 или “одговарајуће”,
у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
(„Сл. гласник РС“, бр.111/15).
Течни нафтни гас - аутогас мора да задовољи све захтеве стандарда SRPS EN 589 или
“одговарајуће”, у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течни нафтни
гас ( „Сл. гласник РС“, бр. 97/10, 123/12 и 63/13).
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених добара, у
ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања /
пријема робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
У случају приговора на количину испоручених добара Наручилац одмах обавештава
Испоручиоца, који је дужан да упути Комисију за решавање рекламација која ће на лицу
места утврдити чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник.
Наручилац има право да периодично изврши контролу квалитета испорученог горива
у сертификованој лабораторији за ову врсту послова.
Члан 11.
Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплава,
пожара, земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних органа или
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организација и других догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који у
потпуности или делимично спречавају уговорне стране да изврше уговорне обавезе.
Испоручилац се ослобађа одговорности и у случају нескривљених поремећаја у
снабдевању тржишта нафтом и нафтним дериватима који су изазвани: актима државних
органа, изменама прописа који регулишу услове и начин увоза, прераде и промета нафте и
нафтних деривата, кваровима или непланираним ремонтима рафинерија или нафтовода и
сличним догађајима.
РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА:
Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и закључења, са роком
важења на период од годину дана, почев од дана 08.03.2018. године .
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ:
Члан 15.
Наручилац има право да раскине овај уговор уколико Добављач уговорено не изврши
на уговорени начин и у уговореном року.
Члан 16.
Све евентуалне спорове поводом Уговора уговорне стране ће покушати да реше
споразумно. Уколико спор између странака не буде решен споразумно надлежан је
Привредни суд у Краљеву.
Члан 16.
Све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и Закона о јавним набавкама.
Члан 17.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три) примерка.
УГОВАРАЧИ:
НАРУЧИЛАЦ:

ДОБАВЉАЧ:
МП

директор
Бранко Рајчић, проф.

МП
Име и презиме
овлашћеног лица

Сагласан са моделом уговора: МП ____________________ (потпис понуђача)
Наглашавамо да је Понуђач/добављач дужан да ПОТПИШЕ и ПЕЧАТИРА последњу страну Модела
уговора који садржи све елементе, па ће, после доношења одлуке о додели уговора бити попуњен у
складу са понудом понуђача, потписан од стране наручиоца а затим, у законском року достављен
понуђачу на потпис и завођење.
Понуђач коме је додељен уговор је дужан да уговор потпише и заведе га најкасније у року од 5 дана
од дана пријема,
као и да све примерке достави наручиоцу на завођење.
Уколико то не учини понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.
За понуђача/добављача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, Модел уговора,
потписује одговорно лице понуђача, а за понуду групе понуђача/образац, потписује одговорно лице
овлашћеног члана групе понуђача из СПОРАЗУМА осим ако СПОРАЗУМОМ није друкчије одређено.
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ОБРАЗАЦ 10
XVIII ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
___________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)

из _________________________________ ул. _______________________________
бр.л.к.______________________ ПУ _________________овлашћује се да у име и
испред понуђача: ______________________________из ______________________,
ул.______________________ бр._____, може да учествује у поступку отварања понуда
за јавну набавку мале вредности бр. 2/2018 и предузима све радње прописане
Законом о јавним набавкама.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности и у
друге сврхе сене може користити.

Дана, ____. ____. 2018. године

Понуђач
м.п.
___________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда
овлашћено лице предаје комисији у оригиналупре почетка отварања
понуда иначе не може присуствовати отварању понуда иако је исту доставило у
склопу запечаћене понуде.
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ОБРАЗАЦ 11

XIX ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
За јавну набавку мале вредности бр. 2/2018
Потврђујем да сам у име понуђача______________________________________
са седиштем у ____________________, ул. _________________________бр. ___.
Матични број: ___________________ПИБ:____________________________
Контакт особа:
Контакт телефон:

_____________________________
______________ факс: __________

преузео конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности бр.2/2018
тј. за набавку - набавка горива.
ДАТУМ:

___________________________

Овлашћено лице:

___________________________

ПОТПИС:

___________________________М.П.

Напомена:

Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања конкурсне документације
и попуњену и оверену доставља наручиоцу у најкраћем могућем року.
Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о
преузимању конкурсне документације.

ВАЖНО:
Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације објавити на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници а директно их проследити само
понуђачима за које има доказ (достављену потврду о преузимању конкурсне документације)
да су преузели конкурсну документацију.
У случају да потписану и оверену Потврду о преузимању конкурсне документације
понуђач не достави Наручиоцу поштом на адресу наручиоца или печатирану и скенирану на
e-mail:pts_s_trifun@mts.rsНаручилац не преузима никакву одговорност везано за члан 63
Закона о јавним набавкама.
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ОБРАЗАЦ 12
На основу члана 102. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/2012,14/2015 и 68/2015),
даје се

XX ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ
за јавну набавку мале вредности бр. 2/2018
Овом потврдом Наручилац Средња школа „Свети Трифун“ са домом
ученика из Aлександровца, ул. Крушевачка

бр.8-10,потврђује да је од

стране _________________________________ као овлашћеног представника
(име и презиме овлашћеног

лица понуђача)

Понуђача __________________________________ из ___________________ ул.
________________________ бр. ____, предата Понуда бр.________ од ___.___.
2018. године за Јавну набавку мале вредности бр. 2/2018 – набавка горива.
Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена
под бр.________ од ___.___. 2018. године.
Датум пријема понуде:

____.____. 2018. године

Време пријема понуде:

_______ часова

Овлашћено лице наручиоца:
Потпис:

М.П.

НАПОМЕНА:
Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе
непосредно – директно на наведену адресу наручиоца у позиву за достављање понуде.
Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом
или преко курирских служби.
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Прилог
ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА СА ПРИЛОЗИМА
у поступку јавне набавке бр. 2/2018
Менично писмо - овлашћење за добро извршење посла
На основу Закона о меници и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК:
(унети одговарајуће
податке дужника –
издаваоца менице)

М.Б:
ПИБ:
ТЕКУЋИ РАЧУН:

ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице Средња школа “Свети Трифун“са домом ученика,
КОРИСНИК: Александровац 37230, ул. Крушевачкабр. 8-10.
(у даљем тексту: Поверилац)
Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу
број ___________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од
___________________ динара, за добро извршење посла.
Рок важења ове менице је (минимум 20 дана дужи од уговорених обавеза) од ___.___. 2018..
до ___.___. 2018. годинe.
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _________________ динара
и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима
изврши наплату са свих рачуна Дужника ____________________________________________________
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу) код банака, а у
корист повериоца Средња школа “Свети Трифун“са домом ученика, Александровац 37230, ул.
Крушевачкабр. 8-10.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших
рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште
нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење
и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника,
статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана
од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _________________________________________
(унети име и презиме овлашћеног лица).
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1
(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
ПРИЛОЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА
- бланко сопствена (соло) меница за добро извршење посла;
- фотокопија Картона депонованих потписа;
- фотокопија ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање)

ДАТУМ

___. ___. 2018. године

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац
страна 40 од 40

