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На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС" бр.
124/12, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту ЗЈН), Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр. 86/15), Одлуке директора Основне школе „
9.ОКТОБАР “ у Прокупље о покретању поступка јавне набавке (бр.524 од 05.09.2018 г.)
и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (бр. 525 од 05.09.2018.г),
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добра мале вредности
Гасно уље екстра лако евро ЕЛ
ЈН бр. 2/18

Конкурсна документација садржи:
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ВРСТA, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ,
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБРА
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
7. МОДЕЛ УГОВОРА
8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
9. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
10. ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
12. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1. НАЗИВ АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНА НАРУЧИОЦА
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив и адреса наручиоца:

Основна школа „9.ОКТОБАР
ПРОКУПЉЕ ул.Змај Јовина бр. 1

Интернет страница:

www.os9oktobar.rs

Врста поступка:

јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке:

Добра

'' 18400

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности
Број телефона –

027/ 331-043

Број факса

027/332-400

Е mail:

оs9oktobar@open.telekom.rs

Особа за контакт:

Милош Ђокић, 062/8824224

ПИБ:

100415334

Матични број:

07107439

Шифра делатности:

8520

Банка:

трезор

Број текућег рачуна:

840-866660-39

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу
сачланом 39. ЗЈН.
Поступак јавне набавкеВелике вредности се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
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2.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА
НАБАВКИ И ОПИС ПАРТИЈА

2.1.

Јавна набавка добра –Гасно уље екстра лако евро ЕЛ - у поступку мале
вредности ЈН бр. 2/18

Гасно уље екстра лако евро ЕЛ (двадесетпетихиљаде) литара

у

количини од 25.000

2.2. НАБАВКЕ. 09000000-нафтни деривати, гориво, електрична енергија
енергије

и други извори

2.3. Предметна јавна набавка није обликована у партијaма
2.4. КОНТАКТ ЛИЦЕ
Милош Ђокић, службеник за Јавне набавке

062/8824224

2.4. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуде се подносе у запечаћеној и
затвореној коверти непосредно или путем поште на адресу:
Основна школа „9.ОКТОБАР '' 18400 ПРОКУПЉЕ ул.Змај Јовина бр. 1, са
назнаком:„Понуда за јавну набавку добра –Гасно уље екстра лако евро ЕЛ - ,ЈН бр.
2/18 - НЕ ОТВАРАТИ“
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: је :
19. 09. 2018 године до 11.00 часова.
2.5. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у Основна школа
„9.ОКТОБАР '' 18400 ПРОКУПЉЕ ул.Змај Јовина бр. 1, дана 19 . 09. 2018 године у
11,15 часова.
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтеросована лица, а само
овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника
понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за јавну набавку, могу активно
учествовати.
Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се
неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене
понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено
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3.

Техничка спецификација

Датум попуњавања :_________

1

2

3

Назив

Ј.мере

Количина

Л

25.000

Гасно уље
екстра лако
евро ЕЛ

4
Добављач од кога
набављте

5
Произвођач лож
уља

УКУПНО
Техничке карактеристике производа,који су предмет ове јавне набавке ,дефинисане
су Правилником о техничким и другим захтевима за течна гориванафтног порекла
( „Службени гласникРС“број123/2012) и одређене прописима СРПС.
Квалитет Гасног уље екстра лако евро ЕЛза ложење мора бити у складу са наведеним
техничким карактеристикама (доказује се извештајем о испитивању са дозвољеним
граничним вредностима издатим од стране референтне установе) у складу са важећим
Правилницима (о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас и течна горива
нафтног порекла). Понуђач приликом сваке испоруке треба да достави Извештај о
испитивању са дозвољеним граничним вредностима издатим од стране референтне
установе,
као
и
Декларацију
о
усаглашености
производа.
Количина Гасног уље екстра лако евро ЕЛ за ложење ће зависити од стварних потреба
Наручиоца и он задржава право да одступи од процењене количине добара из обрасца
понуде. Наведене количине су орјентационе у сврху исказивања цена и оцене понуда.
РЕКЛАМАЦИЈА
Понуђач приликом сваке испоруке треба да достави Извештај о испитивању са
дозвољеним граничним вредностима издатим од стране референтне установе, као и
Декларацију о усаглашености производа.

Начин плаћања у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре.Фактуру
обавезно доставити приликом сваке испоруке лож уља.

Датум

М.П.

Понуђач
_______________
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4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
Назив документа

Број
докуме
нта

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1)Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар;
Доказ:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода
из регистра надлежног Привредног суда.

2)Услов:Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко
од кривчних 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;
Доказ заправно лице:
-Уверење надлежног суда да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски
заступник (ако их има више – за сваког од њих) 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.
Ако понуду подноси предузетник потребно је да достави само Извод из
казнене евиденције надлежне Полицијске управе.
Доказ ne може бити старији од два месеца пре отварања понуде.

3) Брисан

4)Услов:Да је понуђач измирио доспеле порезе,доприносе и друге
јавне дажбине доприносе у јавне складу са прописима Републике Србије
или стране државе када има седиште на њеној територији;
Доказ:Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода, не старија од два месеца пре отварања понуде.
Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или
предузетници.
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Датум
докуме
нта

Издат
од
стране

Број
стран
ау
прило
гу

5)Услов: Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке
ДОКАЗ:Лиценца Агенције за енергетику Републике Србије за трговину са
нафтом и нафтним дериватима–доставити Решење о издавању лиценце
Број
докуме
нта

Назив документа

Датум
докуме
нта

Издат
од
стране

ДОДАТНИ УСЛОВИ
1) Кадровски капацитет
Услов: Да понуђач располаже са најмање 5 радника-возача цистерни,
запослених на неодређено или одређено време, који су квалификовани и
који могу бити непосредно ангажовани на извршењу уговорних обавеза
насталих по основу ове јавне набавке.
Доказ: Фотокопије М образаца или други одговарајући доказ (уговор
оделу, уговор о привременим и повременим пословима).
2) Технички капацитет
Услов: да у моменту подношења понуде располаже са минимум 5
цистерни за транспорт нафтних деривата
Доказ: копије саобраћајних дозвола, потврда о регистрацији, уговора о
купопродаји,фактура, уговора о пословно- техничкој сарадњи, уговора о
закупу/коришћењу или лизингу.
3)Услов: Средство финансијског обезбеђења
Доказ:
Наручилац захтева да понуђач уз понуду приложи Изјаву о достављању
менице и меничног овлашћења за добро извршење посла (слободна
форма), којим потврђује да ће на дан закључења Уговора доставити бланко
сопствену (соло меницу) уредно оверену и потписану од стране
овлашћеног лица, менично овлашћења за добро извршење посла у висини
од 10% од процењене вредности, без ПДВ у корист Наручиоца и копија
захтева за регистрацију менице која је оверена од стране пословне банке
понуђача.

Наведени Образац мора бити исправно попуњен, потписан и оверен. Понуђач је дужан да документа која
прилаже као доказ поређа редоследом као у табели. У случају да понуђач не достави неки од тражених
докумената, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Датум

М.П.

Понуђач

_______________
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Број
стран
ау
прило
гу

ДОПУНСКЕ НАПОМЕНЕ:
1.
Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у
неовереним копијама.
2.
Понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења
понуде доказује испуњеност обавезних услова за тачке 1. до 4.
3.
Наручилац је навео у конкурсној документацији да понуђач није дужан да
доставља доказ који је јавно доступно на интернет страницами надлежног органа.
4.
Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ
одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
5.
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.
6.
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.
7.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року.
8.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН,
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
9.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана
настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено
обавести Основну школа „9.ОКТОБАР '' са назнаком „Поступак јавне набавке бр. 2./17,
набавка Гасно уље екстра лако евро ЕЛ - и да је документује на прописани начин.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Основне
школе „ 9.ОКТОБАР у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи
поступак јавне набавке.
Понуђач мора испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене ЗЈН,
а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом.У
супротном, понуда се одбија.

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику.Прилози уз понуду се достављају на
српском језику.

5.2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане чланом 75.и
76. ЗЈН, односно ако:
1.

5.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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;
брисан
је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.
Лиценца за обављање енергетске делатности - Агенција за енергетику РС

5.2.1

ДОПУНСКИ УСЛОВИ

2.

3.
4.

1.Кадровски капацитет
2.Технички капацитет
3.Средство финансијског обезбеђења
4.Понуђач приликом сваке испоруке треба да достави Извештај о испитивању са
дозвољеним граничним вредностима издатим од стране референтне установе, као и
Декларацију о усаглашености производа
5.3. НЕОПХОДАН ОБИМ ПОСЛОВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА И
ДОВОЉАН ТЕХНИЧКИ И КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава додатне услове прописане
чланом 76. ЗЈН, односно ако располаже и:
. довољним техничким капацитетом и кадровским капацитетом, и то:
- да понуђач поседује 5 доставна возила
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-

да понуђач има у радном односу 5 возача доставног возила

5.4. ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
1.Обрасци дати у конкурсној документацији (укључујући и изјаве), морају бити
исправно попуњени, потписани и оверени, у супротном понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
2.Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације.
3.Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу техничке
карактеристике(спецификације).
4.Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од
када рок почиње да тече. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр:
одмах, по договору, сукцесивно, од-до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди
рокове, понуда ће бити одбијена.
5.Уколико понуђач наступа са групом понуђача овлашћени представник групе
понуђача попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце:
- образац понуде,
- образац за оцену испуњености услова из члана 75. ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
- модел уговора,
- образац техничке карактеристике (спецификације),
- обрасац трошкова припреме понуде,
- обрасац изјаве о независној понуди,
- образац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произлазе из важечих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине
- образац изјаве о уредном извршавању обавеза по раније закљученим уговорима.
- образаце изјава о непходном кадровском и техничком капацитету
- обрасце изјава средстава финанцијског обезбеђења.
Овлашћени представник Групе понуђача мора имати овлашћење за подношење понуде,
које је потписано и оверено од свих понуђача из Групе понуђача.Овлашћење се
доставља уз понуду.Сваки понуђач из групе понуђача попуњава, потписује и печатом
оверава образац Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди.Овлашћени
представник понуђача попуњава, потписује и печатом оверава, образац Подаци о
понуђачу.
6.Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач и подизвођач попуњавају,
потписују и печатом оверавају Образац Подаци о подизвођачу.

5. 5.ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.

5.6. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
1.Понуђач може да поднесе само једну понуду, са доказима о испуњености услова из
конкурсне документације.
2.У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни, опозове своју понуду,
на начин који је одређен у конкурсној документацији.
3.Понуда се сматра потпуном и прихватљивом, ако понуђач поднесе све доказе о
испуњености услова из члана 75. и 76. на начин предвиђен чланом 77. ЗЈН наведене у
условима и упутству како се доказује испуњеност тих услова.
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5.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач.

5.8. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1.Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА.
2.Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
3.Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1 до
4.ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсном
документацијом, а остале услове испуњавају заједно. Услов из члана 75.став 1. тачка 5
ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача
пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
5.9. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

- Рок плаћања је 45 дана од достављене фактуре.Фактуру обавезно доставити
приликом сваке испоруке .
Уговором између јавног сектора и привредних субјеката не може се
предвидети рок за измирење новчаних обавеза дужи од 45 дана, у случају када
је у том уговорном односу јавни сектор дужник.(члан 4 Закона о роковима измирења у
новчаних обавеза у комерцијалним трасакцијама .)

5.10. ЦЕНА
Понуђач је дужан да у својој понуди искаже цену у прописаном Обрасцу понуде и
Обрасцу техничке (спецификације).Понуђач треба да упише појединачну цену без
урачунатог ПДВ-а, као и укупну цену у динарима без урачунатог ПДВ-а. ПДВ се
исказује одвојено.Понуђач такође уписује и укупну цену са урачунатим ПДВ-ом Све
цене морају бити исказане у динарима.
Цена подразумева превоз возилима понуђача на адресу Основна школа „ 9.октобар ''
ул.Змај Јовина бр.1 , 18400 Прокупље.
Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92.ЗЈН.
Приликом формирања нове цене код сваке поруџбине од стране наручиоца добављач
је дужан да сваки пут пошаље попуњену табелу из ОБРАЗЦА ПОНУДЕ страна 18 као
и ценовник добављача од кога понуђач набавља Гасно уље –екстра лако,а којим је
обухваћен период кад се формира цена Лож уља.
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Дужан је да се приликом сваког формирања цене придржава процента умањења на цену
која је наведена у понуди и коју му добављач даје на количине.(ставка 6. из табеле)уколико постоји .

5.11. РОК ИЗВРШЕЊА
Понуђач ће испоруку извршити сукцесивно по захтеву купца, најкасније 7 дана од дана
подношења захтева.
Количине исказане у понуди су потребе наручиоца за грејну сезону 2018-2019 године.
Рок испоруке мора бити изражен у данима и рачуна се од дана пријема захтева за сваку
појединачну испоруку лож уља.
Пријем робе извршиће се од стране овлашћеног лица Наручиоца у Основној школи „
9.октобар '' ул.Змај Јовина бр.1 , 18400 Прокупље.
5..12. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.У случају
да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.

5.13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач се обавезује да при потписивању уговора преда наручиоцу једну бланко
соло меницу, менично овлашћење и копију депо картона, која ће бити са клаузулом „
без протеста“ и роком доспећа „ по виђењу“ на износ од 10% од укупне вредности
уговора са ПДВ-ом, са роком важности који је 10 дана дужи од уговореног рока
извршења услуге, као средство за добро извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност менице за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који
ће бити продужен рок.
Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница НВС, а као доказ понуђач мора да
достави копију захтева за регистрацију менице, која је оверена од стране пословне
банке понуђача.
У случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем, понуђач доставља
наведено средство финансијског обезбеђења, док у случају заједничке понуде тражено
средство финансијског обезбеђења доставља носилац или члан групе.
5.14. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1.Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
2.Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
3.Понуђач може да поднесе само једну понуду.
4.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.
5.Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
6.Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у
затвореној коверти или кутији на адресу: Основна школа „ 9.октобар '' ул.Змај Јовина
бр.1 , 18400 Прокупље., са назнаком:
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„Понуда за јавну набавку добра –Гасно уље екстра лако евро ЕЛ - НЕ ОТВАРАТИ“
ЈН бр.2/18
7.На полеђини коверте или кутије мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача,
име контакт особе и телефон.
8.У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
9.Благовремена понуда је понуда примљена од стране наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење понуде.
10.Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуде, сматраће се
неблаговременом, а наручилац ће по окончању поступка отварања понуда вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
5.15. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
1.Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
2.Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
3.Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

5.16 НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ
1.Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
који су посебним прописима утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио у понуди.
2.Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно, који у горњем десном углу садрже
ознаку ’’ПОВЕРЉИВО’’, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.Уколико се као поверљив сматра само одређени податак у документу који се
доставља уз понуду, поверљив податак мора бити обележен црвеном бојом, поред
њега мора бити наведено„ПОВЕРЉИВО’’, а испод наведене ознаке, потпис овлашћеног
лица понуђача.
3.Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени
начин.Наручилац ће одбити давање информација која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди.
4.Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде
до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
5. Подаци које наручилац оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у
предметној јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду
укључена у поступку јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом
отварања понуда као ни у даљем току поступка.

5.17 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
1.Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу: Основна школа „ 9.октобар
'' ул.Змај Јовина бр.1 , 18400 Прокупље. Питања за Комисију за јавну набавку добра,
или на е-маил: os9oktobar@mts.rs, тражити додатне информације или појашњења у
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вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана
пре истека рока за подношење понуде .
У случају из предходног става . наручилац је дужан да у року од три дана од дана
пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.2.
Пријем докумената је само у радном времену –од 07-14 часова.
Уколико је документ примљен факсом,путем e-мaila после радног времена сматраће
се да је примљен наредног радног дана.
Обавеза потврде сваког документа –када је то неопходно као доказ да је достављање
извршено (за доставу :одлуке о додели уговора,о признавању квалификације,закључењу
оквирног споразума,захтева за заштиту права,односно допуну захтева).
За остала документа-претпоставка је да је достављање извршено ,осим ако страна која
није извршила потврду пријема документа достављеног на наведени начун,не докаже
супротно.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 2/2018”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20.Закона.
5.18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
1.Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача
додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а
може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.
ЗЈН).
2.Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
3.У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена..
4.Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
5.19. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
1.Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа,
Наручилац ће одбити понуду ако:
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 није могуће упоредити је са другим понудама.

5.20.НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
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1.Понуђач доставља, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјаву да је уредно
извршавао обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
2.Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне
три године пре објављивања позива за подношење понуде у поступку јавне набавке:
2.1)поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
2.2)учинио повреду конкуренције;
2.3)доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
2.4)одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
3.Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који
су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре
објављивања позива за подношење понуда.
4.Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или
коначну одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је спровео
или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.
5) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
6) исправа о наплаћеној уговорној казни;
7) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
8) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
9) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
10) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена
у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
11) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама.
5.Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач
добио негативну референцу.

5.21. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
5.23. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико, две или више понуда имају исту понуђену цену, предност се даје понуди која
предвиђа краћи рок испоруке..
5.24. ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и
заштити животне средине ,као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
5.25. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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5.26. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
1. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног
споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
2. Захтев за заштиту права може се поднети у складу са ЗЈН и у роковима предвиђеним
овим законом.
3. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
4. Захтев се доставља непосредно, поштом, електронском поштом или факсом,
подносилац мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се
захтев доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.
5. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока заподношење
понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је
примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
6.Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из тачке 5. , сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда
7. После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума,
одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о
додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закон.
8. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцузахтева били или могли бити познати разлози
за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из тачке 5 и 6, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока..
9. 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.
10. Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона
11.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу
јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
12. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
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;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
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(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом
које се подноси захтев за заштиту права;
(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
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона
5.27. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
1.Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
2.Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац ће закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

5.28. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној
оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.
2.Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске
године, односно у наредних шест месеци.
3.Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено
образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству
и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три
дана од дана доношења одлуке.
4.Наручилац“је дужан у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави
поступка јавне набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке, на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
5. Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о
трошковима припремања понуде из члана 88. ст. 3. ЗЈН.

5.29. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ
1.Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка
о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.
2.Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана
од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14.
ЗЈН.
5.30. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА 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 У
СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ
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1. Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
2. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
3. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ: за набавку –Гасно уље екстра лако евро
ЕЛ
Датум формирања цене:__________

1

2

3

Назив

Ј.
мере

Количина

Гасно уље
екстра лако
евро ЕЛ

Л

25000

4
Добављач
од кога
набављте

5

6

Назив
Произво
ђача
Лож
уља

Велепродај
на Цена
без ПДВ-а

УКУПНО
:

7
%
умањења
цене на
количину
(6-%)

8

9

10

Цена без
ПДВ-а после
умање(7% умањења)
по Л

Цена без
ПДВ-а
(8*3) или
(6*3)

Цена са
ПДВ-ом
(8*3) или
(6*3)

%__

Техничке карактеристике производа,којису предмет ове јавне набавке
,дефинисане су Правилником о техничким и другим захтевима за течна
гориванафтног порекла( „СлужбенигласникРС“број123/2012) и одређене
прописима СРПС.
Начин плаћања у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре
Понуђач треба да попуни образац структуре јединичне цене на следећи начин:

•
•
•

•

•

У колони 4 уписујете од кога набављате Гасно уље екстра лако евро ЕЛ,
У колони 6 уписујете званичну Велепродајна цену од добављача од ког
набављате,
У колони 7 уписујете евентуални % попуста(0.5,1,2% или прецртати
уколико нема попуста) који добијате на Велепродајну цену од тог
добављача из колоне 6(уколико имате попуст на количину)
У колони 8 цена без ПДВ са урачунатим процентом умањења по Л. ,
Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач
има у реализацији предметне јавне набавке као и транспортне трошкове.
У колини 9 :Укупна цена без пдв-а (8*3)или (6*3)

Напомена:.Приликом сваког новог наручивања од стране наручиоца попунити
ову табелу за тражену количину и доставити ценовник добављача од кога понуђач
набавља Гасно уље –екстра лако,а којим је обухваћен период кад се формира цена
Лож уља

Датум

М.П.

Понуђач
_______________
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НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:

Вредност понуде без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Вредност понуде са ПДВ-ом
Рок испоруке:
(максимално 7 дана)
Важење понуде:
(мин 30 дана од дана отварања понуда)
Начин подношења понуде:
-

самостално,
заједничка понуда,
са подизвођачем.

* заокружити начин подношења понуде
Проценат укупне вредности набавке који ће бити
поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача
Евентуалне напомене
________________
Потпис и печат понуђача
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6.1. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

_______________________________________

Адреса понуђача:

_______________________________________

Лице за контакт:

_______________________________________

е-маил:

_______________________________________

Телефон:

_______________________________________

Порески број понуђача (ПИБ):

_______________________________________

Матични број понуђача:

_______________________________________

Шифра делатности:

_______________________________________

Број рачуна:

_______________________________________

Лице одговорно за потписивање уговора: _____________________________________

Датум

М.П.

Понуђач
_______________________
(потпис одговорног лица)
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6.2. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:

_______________________________________

Адреса подизвођача:

_______________________________________

Лице за контакт:

_______________________________________

е-маил:

_______________________________________

Телефон:

_______________________________________

Порески број подизвођача (ПИБ):

_______________________________________

Матични број подизвођача:

_______________________________________

Шифра делатности:

_______________________________________

Број рачуна:

_______________________________________

Лице одговорно за потписивање уговора: _______________________________________

Датум

М.П.

Понуђач
________________________
(потпис одговорног лица)

М.П.

Подизвођач
_______________________

( потпис одговорног лица)

Напомена:Образац„Подац о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са
подизвођачем. У колико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац копирати,
попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
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6.3. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:

_______________________________________

Адреса понуђача:

_______________________________________

Лице за контакт:

_______________________________________

е-маил:

_______________________________________

Телефон:

_______________________________________

Порески број понуђача (ПИБ):

_______________________________________

Матични број понуђача:

_______________________________________

Шифра делатности:

_______________________________________

Број рачуна:

_______________________________________

Лице одговорно за потписивање уговора: _______________________________________

Датум

М.П.

Понуђач
________________________
(потписодговорног лица)

Напомена:Образац „Подаци о понуђачу који је учеснику заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно 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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7. УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен између:

1. Основна школа „9.ОКТОБАР '' 18400 ПРОКУПЉЕ ул.Змај Јовина бр. 1, кога заступа
Директор, Љиљана Вековић
ПИБ : 100415334
Матични бр.: 07107439
Бр.рачуна : 840-866660-39
Телефон : 027/ 331-043
Телефакс : 027/332-400
(удаљем тексту:Наручилац),
и
2. ...........................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:..........................
Матични број: ................................
Број рачуна: ............................ Назив банке:.......................
Телефон.
Телефакс:
кога заступа...................................................................
(удаљем тексту:Понуђач),
Основ уговора:
ЈН Број: 2./2017
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног испоручилаца бр. ______ од...............................

Члан 1
Предмет уговора је купопродаја Гасно уље екстра лако евро ЕЛ. Понуђач се
обавезује да према условима из овог уговора испоручи Купцу количину од 25000 литара
лож уља, а купац се обавезује да преузме и плати вредност испоручених добара продавцу
за испоручена добра у свему према понуди продавца број_______
На укупно уговорене количине, дозвољена су одступања +/- 5% у опцији Испоручиоца.
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Члан 2.
Понуђач гарантује да ће роба из члана 1. овог уговора задовољити све техничке и
технолошке норме и захтеве стандарда.
У случају неодговарајућег квалитета и квантитета добара наручилац и понуђач
записнички ће константовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране
купца и испоручилац је обавезан да иста замени или допуни у року од 30 дана. По
завршетку квантитативно –квалитативне примопредаје добара овлашћено лице понуђача
испоставиће оверен рачун наручиоцу.

Члан 3.
Понуђач је обавезан сукцесивно испоручити добра по захтеву купца у уговореним
количинама.
Испорука се врши по пријему поруџбине, у року од __________________________, Ф-ко
магацин наручиоца.
Понуђач се обавезује да уз испоручена предметна добра испостави наручиоцу фактуру
са позивом на број уговора и број партије по коме врши испорука.

Члан 4.

Понуђач, задржава право промене цена, у складу са кретањем на тржишту и својом
комерцијалном политиком при чему се врше промене ценовника.
Укупно уговорена цена робе из члана 1.овог уговора износи: _______________ динара без
обрачунатог ПДВ-а и _________________ са урачунатим ПДВ-ом.
Наручилац се обавезује да по пријему исправне фактуре плати накнаду за испоручена
добра на рачун понуђача најкасније у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре.
Понуђач се обавезује да наручиоца обавештава о промени цене предметне набавке.
Цена уља за ложење које је предмет овог уговора одређиваће се на дан испоруке, а која је
јавно објављена.
Приликом формирања нове цене код сваке поруџбине од стране наручиоца
понуђач
је дужан да сваки пут пошаље попуњену табелу из ОБРАЗЦА ПОНУДЕ страна 18 као и
ценовник добављача од кога понуђач набавља Гасно уље –екстра лако,а којим је
обухваћен период кад се формира цена Лож уља.
Понуђач је дужан да се приликом сваког формирања цене придржава процента
умањења из понуде на актуелну велепродајну цену која важи на дан испоруке, а која је
јавно објављена.(ставка 7. из табеле).И да детаљно опише начин формирања цене.
Члан 5.
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5.1 Квалитет добра који су предмет овог уговора, мора у потпуности одговарати
важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добара, односно
Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла и СРПС
стандардима ( Сл. гласник РС бр. 064/2011).
5.2 Квантитативни пријем добара врши се приликом пријема у складишни простор
наручиоца у присуству представника наручиоца и понуђача добара. Мерење енергената мазута и лож уља за грејање ,врши се уређајима који су одобрени и баждарени од стране
Дирекције за мере и драгоцене метале Републике Србије.
5.3. У случају евентуалне рекламација наручиоца на испоручене количине наручилац
одмах обавештава понуђача који је дужан да упути Комисију за решавање рекламације,
која ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе са овлашћеним представником
наручиоца сачинити записник.
5.4 У случају евентуалне рекламације на квалитет, наручилац одмах обавештава понуђача,
који упућује стручно лице ради узорковања енергената - мазута и лож уља за грејање, који
се даје на анализу.
5.5. Наручилац и понуђача су сагласни да до момента окончања рекламационог поступка ,
који не може трајати дуже од 15 календарских дана и да свака уговорна страна сноси своје
трошкове.
5.5 Уколико понуђача не испуни своју обавезу на начин и у року из предходног става,
наручилац може да раскине уговор.
Члан 6.
Наручилац, задржава право да једнострано раскине уговор уколико Понуђач није у
могућности да испоручи тражену робу у траженом континуитету и количинама из
уговораи уколико се код формирања цене не придржава процента умањења из понуде који
је описан у чл 4. Овог уговора као и раније у тексту. Раскид уговора је писменим путем са
раскидним роком од 30(тридесет) дана.
Члан 7.
Уговор се закључује за периодод 12 месеци, а његова важност почиње да тече од дана
потписивања уговора од стране обе уговорних страна.
За све што Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
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Члан8.
Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу
уговорених обавеза.О датуму наступања ,трајању и датуму престанка више силе,уговорне
стране су обавезне , да једна другу обавесте писаним шутем у року од 24 (двадесетчетири)
часа.
Као
случај
више
силе
сматрају
се
природне
катастрофе
,пожар,поплава,експлозија,транспортне несреће,одлуке органа власти и други случајеви
који су Законом утврђени као виша сила.

Члан 9.
Евентуалне спорове по овом уговору решаваће Трговински суд у Нишу.
Члан 10.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2(два) добија
наручилац , а 2(два) понуђач .
Овај уговор садржи 10 (десет) чланова, а његов саставни део чини и понуда продавца.
Уговарачи:
Понуђач,
_______________________
_______________________

_______________________

Наручилац,
Основна школа „9.ОКТОБАР ''
Директор ,
Љиљана Вековић
______________________
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8. ОБРАЗАЦ – ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,
14/2015 и 68/2015 ЗЈН), а сходно члану 5.став 1. тачка 2, подтачка 10. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавкии начину доказивања
испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/2015), уз понуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
За јавну набавку 2./18 :
Трошкови прибављања средстава
обезбеђења

__________ динара без пдв

Укупни трошкови без ПДВ

__________ динара

ПДВ

__________ динара

Укупни трошкови са ПДВ

__________ динара

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова
уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни
наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12,14/2015 и 68/2015 ЗЈН)
Напомена:
• образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали наведене
трошкове и који тражи да му их наручилац надокнади
• остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12)
• уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није
дужан да му надокнади трошкове

М.П.
Понуђач:
(потпис одговорног лица)
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9. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА О НАЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду поднео
назависно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

М.П.

Понуђач

_______________________
(потпис одговорног лица)
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛ.75. ст.3. ЗЈН

ИЗЈАВА

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам при састављању своје
понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине.

Датум
( потпис одговорног лица)

М.П.

Понуђач

________________________
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО
РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА
СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да немамо забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

М.П.

Понуђач
(потпис одговорног лица)
________________________
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12. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач се обавезује да при потписивању уговора преда наручиоцу једну бланко соло
меницу, менично овлашћење и копију депо картона, која е бити са клаузулом „ без протеста“ и
роком доспећа „ по виђењу“ на износ од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са роком
важности који је 10 дана дужи од уговореног рока извршења услуге, као средство за добро
извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
менице за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен
рок.
Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца. Меница
мора бити регистрована у Регистру меница НВС, а као доказ понуђач мора да достави копију
захтева за регистрацију менице, која је оверена од стране пословне банке понуђача.
У случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем, понуђач доставља наведено
средство финансијског обезбеђења, док у случају заједничке понуде тражено средство
финансијског обезбеђења доставља носилац или члан групе
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