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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број VII-10/2018 од 19.03.2018. године и Решења о образовању комисије
за јавну набавку број VII-12/2018 од 19.03.2018.године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добра – гориво (безоловни бензин евро премијум
BMB 95 и евро дизел) за службенa моторна возила
ЈНМВ 02/18
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна
3
4

IV
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услова
Критеријум за избор најповољније понуде

10

V

Обрасци који чине саставни део понуде

10

VI
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22

VII
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VIII
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ,,Регионална депонија,, ДОО
Адреса: Трг Лазара Нешића бр. 1, Суботица
ПИБ: 105425742, матични број: 20354194
број рачуна 840-499743-34, Управа за трезор.
Интернет страница: www.deponija.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ЈНМВ 02/18 су добра – гориво (безоловни моторни бензин
евро премијум BMB 95 и евро дизел) за службена моторна возила. Назив и ознака из
општег речника набавке: 09100000 – Горива.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:
Није у питању резервисана јавна набавка.
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација:
Не спроводи се електронска лицитација.
7. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт – Харгита Ерчи, запослена на радном месту: Руководилац сектора за
производњу.
Е - mail адреса: hargita.erci@deponija.rs, факс: 024-673-819
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II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Предмет јавне набавке су добра – гориво (безоловни моторни бензин евро премијум
BMB 95 и евро дизел) за службена моторна возила у 2018. години.
Врста добара: безоловни моторни бензин евро премијум BMB 95 и евро дизел за
потребе службених возила наручиоца.
Количина и опис добара: 1.200 литара безоловног моторног бензина евро премијум
BMB 95 и 10.000 литара евро дизела на годишњем нивоу, количина је оквирна. Укупну
количину наручилац ће одредити накнадно, у складу са својим потребама, уз
задржавање права да утврђену количину може мењати.
Квалитет добара:. Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе у складу са
важећим „Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног
порекла („Службени гласник РС", бр. 111/15, 106/2016, 60/2017). Гориво које се
испоручује мора бити еколошки чисто и мора одговарати европским стандардима
квалитета.
Начин куповине добара: коришћењем кредитне компанијске, односно корпоративне
картице испоручиоца, као средства евидентирања куповине деривата нафте од стране
наручиоца, која омогућава наручиоцу да купљена добра плати одложено, на основу
испостављеног рачуна испоручиоца, у року који је одређен уговором између наручиоца
и испоручиоца. Испоручилац је обавезан да изда одређени број кредитних
компанијских, односно корпоративних картица које гласе на регистарски број
службених возила наручиоца сагласно захтеву наручиоца.
Рок испоруке добара: сукцесивно.
Место извршења: на бензинским станицама испоручиоца.
Понуђач је обавезан да уз понуду достави оверен печатом и потписан од стране
одговорног лица Списак бензинских станица са локацијама (адресама) на којима
се налазе, а на којимa наручилац може да купује добра коришћењем компанијске,
односно корпоративне картице испоручиоца.
Период извршења: куповина добара уговара се за период од једне године. Уговор
може престати и пре истека наведеног периода, односно може престати истеком
последњег дана текуће буџетске године ако Наручилац не предвиди средства у свом
финансијском плану за 2019. годину, о чему ће обавестити испоручиоца, као и
утрошком средстава Наручиоца у износу који је Финансијским планом за 2018. годину
планиран за набавку предметних добара, о чему ће Наручилац писмено обавестити
Испоручиоца.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
На основу члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Понуђач треба да докаже да испуњава обавезне и
додатне услове прописане чланом 75. и 76. ЗЈН и достави доле наведене доказе из
члана 77. ЗЈН.
I ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку има понуђач ако:
1.
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. став тачка 1. ЗЈН)
1.1) Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извода регистра надлежног привредног суда
2.
Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
Доказ за Правна лица:
2.1) Извод из казнене евиденције, односно уверења 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 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;
2.2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела организованог криминала
2.3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде и неко од кривичних дела организованог криминала,
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
Доказ за Предузетнике и физичка лица:
2.4) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре ( захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребилавишта).
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ДОКАЗИ НЕ МОГУ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА
ПОНУДА.
3.
Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште у страној држави;
Доказ:
3.1.) Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
3.2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних прихода
ДОКАЗИ НЕ МОГУ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА
ПОНУДА.
4.) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. Доказ за
правна лица, предузетнике и физичка лица:
4.1.) Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је је саставни део
конкурсне документације (Образац 5)
5.) Да има важећу дозволу надлежног органа (Агенције за енергетику РС) за
обављање делатности која је предмет јавне набавке, односно важећу лиценцу за
обављање енергетске делатности: Трговина моторним и другим горивима на
станицама за снабдевање возила. (чл. 75. став 1. тачка 5. ЗЈН);
Доказ:
5.1.) достављањем важеће лиценце за обављање енергетске делатности: Трговина
моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава
(фотокопија)
ДОКАЗ ПОНУЂАЧ НИЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ УКОЛИКО СУ ПОДАЦИ О
ЛИЦЕНЦИ КОЈА МУ ЈЕ ИЗДАТА ЈАВНО ДОСТУПНИ У РЕГИСТРУ ЛИЦЕНЦИ,
ОБЈАВЉЕНОМ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РС, АКО
ПОНУЂАЧ НАВЕДЕ У ПОНУДИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ НА КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ
ПОДАЦИ ЈАВНО ДОСТУПНИ.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде,
односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, осим обавезног услова из
члана 75. став 1. тачка 5 ЗЈН.
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у
понуди достави доказе о испуњености обавезних услова који су наведени у овом
Упутству под тачком од 1.- 4.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
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Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова.
Сходно члану 78. ЗЈН, понуђач, који је регистрован у Регистру понуђача, доказе
из члана 75. став 1.од тачке 1) до 4) доказује достављањем Извода о регистрованим
подацима из Регистра понуђача или навођењем интернет странице на којој се могу
проверити подаци о регистрацији.
II ДОДАТНИ УСЛОВИ
1 . Да Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом:
- Да је понуђач у претходне три пословне године (2015, 2016 и 2017) остварио укупан
пословни приход најмање у износу од 2.800.000,00 динара без ПДВ-а.
Доказ:
•
Извештај о бонитету за јавне набавке - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за
привредне регистре за претходне 3 (три) обрачунске године (2015, 2016. i 2017.) са
сажетог биланса успеха (позиција под редним бројем 1) ili образац БОН-ЈН који
издаје Агенција за привредне регистре за 2015. и 2016. годину и биланс стања и
биланс успеха за 2017. годину, а ако понуђач послује краће од три године, прилаже се
доказ за тај период пословања.
2.

Да Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом

•
да има уведен систем управљања квалитетом ISO 9001:2008
•
да има уведен систем управљања заштитом животне средине у складу са
захтевима стандарда ISO 14001:2005 Доказ:
•
•

Копија важећег сертификата ISO 9001: 2008
Копија важећег сертификата ISO 14001:2005

3. Да Понуђач располаже неопходним додатним капацитетом:
- да понуђач гарантује захтевани квалитет.
Доказ:
- Извештајем о контролисању квалитета од надлежне организације
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
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испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Сходно члану 78. ЗЈН, понуђач, који је регистрован у Регистру понуђача, доказе
из члана 75. став 1. од тачке 1) до 4) доказује достављањем Извода о регистрованим
подацима из Регистра понуђача или навођењем интернет странице на којој се могу
проверити подаци о регистрацији.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а
доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи
од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу
на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим
се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се
доказ доставља у изворном електронском облику.
Друштво с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална
депонија“ Суботица, Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добра – набавка погонско
гориво за службена возила ЈНМВ 02/18

8/ 43

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Избор најповолјније понуде понуђача обавиће се применом критеријума
„најнижа понуђена цена”,

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине:

•
•
•
•

Образац број 1 – Образац понуде
Образац број 2 – Образац трошкова припреме понуде
Образац број 3 – Образац изјаве о независној понуди
Образац број 4 – Образац изјаве да је понуђач поштовао обавеза које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне седине, као и да понуђач нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну набавку

• Образац број 5 – Образац изјаве да је подизвођач поштовао обавеза које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне седине, као и да понуђач нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну набавку

• Образац број 6 – Образац структуре понуђене цене, са упуством како да
се попуни
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ЈНМВ 02/18

ОБРАЗАЦ БРОЈ: 1

Саставни део понуде чини образац – спецификација ДОБРА
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр _________ од _____________ за
Јавну набавку добра – Погонско гориво за службена
возила ЈНМВ 02/18
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
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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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
1)
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:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)

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

3)

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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ПОНУДА
Цена се исказује у динарима.
Понуђена цена треба да садржи све трошкове и попусте понуђача.
Редни
број

Назив добара

Јединица Оквирна
мере
количина

1.

ЕВРО ПРЕМИУМ
БМБ 95

литара

1.200

2.

ЕВРО ДИЗЕЛ

литара

10.000

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

УКУПНО:

-

Наведене промене цена може се извршити само у оквиру процента повећања или
смањена цена у званичном ценовнику изабраног понуђача, у односу на цене из
ценовника који је важио на дан подношења понуде, односно на дан претходне
промене цена.

-

Уз испостављену фактуру изабрани понуђач ће доставити доказе о промени цене у
виду претходног и новог званичног ценовника изабраног понуђача.

-

Коригована цена важи на дан испоруке добара.
Рок за плаћање:

Начин плаћања:
Рок испоруке:
Рок важења понуде:

Сукцесивно, у року од 45 дана од дана пријема
исправне фактуре од стране Наручиоца. Уз
фактуру, Добављач доставља Наручиоцу и
Извештај о извршеним трансакцијама продаје –
спецификацију.
Вирмански
Испорука ће се вршити сукцесивно током 12 месеца
од дана потписивања уговора.
______________________________________
(Рок важења понуде мора да важи најмање 30 дана
од дана отварања понуде).

Напомена:
- Понуду сачинити према спецификацији техничких карактеристика добра
која су предмет јавне набавке,
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца.
- Понуда са варијантама није дозволјена
- Понуда мора да се односи на све ставке
- Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца
и важећим стандардима.
Друштво с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална
депонија“ Суботица, Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добра – набавка погонско
гориво за службена возила ЈНМВ 02/18

14/ 43

-

Испорука предмета уговора ће се вршити сукцесивно према потребама
Наручиоца на бензинским станицама понуђача.
Понуђач мора у цену урачунати све своје трошкове и попусте.
Испорука и плаћање за предметна добра ће се вршити уз коришћење
картице за гориво.
Уз фактуру, Добављач доставља Наручиоцу и Извештај о извршеним
трансакцијама продаје – спецификацију,

Датум и место

Потпис овлашћеног лица
понуђача
М.П.

-

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, овлашћени члан
групе понуђача ће потписати и печатом оверити образац понуде.
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ЈНМВ 02/18

ОБРАЗАЦ БРОЈ: 2

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, 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, под условом
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ЈНМВ 02/18

ОБРАЗАЦ БРОЈ: 3

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

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам
понуду у поступку јавне набавке добра – Погонско гориво за службена возила,
број ЈНМВ 02/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке
може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ЈНМВ 02/18

ОБРАЗАЦ БРОЈ: 4

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.
СТАВ 2. ЗЈН
У складу са чланом 75 став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
РС»
бр.
124/2012,
14/2015
и
68/2015),
у
својству понуђача
_________________________________
из
_________________________ улица
______________________ бр. ___, дајем следећу

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо при
састављању понуде за јавну набавку добра – Погонско гориво за службена
возила, број ЈНМВ 02/18, поштовали обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.

Потпис овлашћеног лица
Датум
понуђача
МП

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица СВАКОГ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА и оверена печатом.
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ЈНМВ 02/18

ОБРАЗАЦ БРОЈ: 5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА
75. СТАВ 2. ЗЈН
У складу са чланом 75 став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
РС»
бр.
124/2012,
14/2015
и
68/2015),
у
својству
подизвођача
_________________________________
из
_________________________
улица ______________________ бр. ___, дајем следећу

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо при
састављању понуде за јавну набавку добра – Погонско гориво за службена
возила, број ЈНМВ 02/18, поштовали обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.

Потпис овлашћеног лица
Датум
подизвођача
МП

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем. Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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ЈНМВ 02/18

ОБРАЗАЦ БРОЈ: 6

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Назив добара
Јединиц
а мере

Оквирна
количин
а

литара

1.200

Евро дизел
литара
Укупно:

10.000

Редни
број
1.
2.

Евро премијум
БМБ 95

Цена по
јединиц
и мера
без
ПДВ-а

Цена по
јединиц
и мера
са ПДВом

Укупн
а цена
без
ПДВ-а

Укупн
а цена
са
ПДВом

Напомена: Понуђач је у обавези да у обрасцу прикаже структуру цене.
Понуђач је у обавези да у цену урачуна све своје трошкове и попусте.

Потпис овлашћеног лица
Датум
понуђача
МП
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УПУТСТВО
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
1.
Овим упутством прописује се садржај структуре цене као
документа конкурсне документације, код Наручиоца као и упутство за њено
попуњавање.
2.
Образац Структура цене садржи:
Врсту трошкова исказане у динарима, јединичне цене без ПДВ-а, јединичне
цене са ПДВ-ом, укупна цена без ПДВ-а, и укупна цена са ПДВ-ом.
3.
Образац Структура цене се саставља на обрасцу који чини
саставни део конкурсне документације, а који је сачињен у складу са овим
упутством.
4.

Цене у обрасцу Структура цене се исказују у динарима.

5.
Образац Структура цене мора се попуни читко штампаним
словима (али не графитном оловком), ручно или на писаћој машини, рачунару
или другом техничком средству сличних карактеристика.
6.
Понуђач је дужан да у обрасцу структуру цене да цену за
погонско гориво за моторна возила у складу са захтеваним каракеристикама у
спецификацији наручиоца.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци добра – Погонско гориво за службена возила
Редни број ЈНМВ 02/18
Закључен између:
„Регионална депонија“ ДОО Суботица, Трг Лазара Нешића број 1, ПИБ:
105425742, матични број: 20354194, број рачуна 840-499743-34, Управа за трезор., као
наручиоца услуге (у даљем тексту: Наручилац) које заступа директор Csilla Góli, с
једне стране и
1.

___________________________________________,
са
седиштем
у
____________________, улица ________________________________ број ___,
ПИБ:
___________________________,
матични
број:
_______________________________,
рачун
број:
__________________________________
код_________________________
банке,
које
заступа
директор
_________________________(у даљем тексту: Извођач), са друге стране
________________________________
__________________________________
________________________________
__________________________________
________________________________
__________________________________
_______________________________
________________________________
(остали понуђачи из групе понуђача)

(назив подизвођача)

Предмет уговора је добро – погонско гориво за службена возила у свему
према спецификацији добара Наручиоца, понуди Добављача и Обрасцу структуре
цена дате у поступку јавне набавке спроведен под бројем ЈНМВ 02/18, на основу
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: VII-10/2018 од дана 19.03.2018.
године при чему стране сагласно констатују:
- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник
Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне
набавке мале вредности 02/18 - Погонског горива за службена возила, са циљем
закључења уговора са Добављачем на период од једне године.
- да је Наручилац донео одлуку о закључивању уговора број ********* између
Наручиоца и Добављача;
- да је Добављач доставио понуду број _________ од _____ 2018. године,
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-

да понуда Добављача у потпуности одговара техничким спецификацијама из
конкурсне документације,
понуда Добављача, Образац структуре цена и спецификација наручиоца из става
1. овог члана се налазе у прилогу овог уговора и чине његов саставни део.
уколико је поднета заједничка понуда навешће се споразум, протокол, уговор или
др. Правни акт којим је прецизирана одговорност сваког Добављача посебно, број
_________

Члан 1.
Предмет уговора у складу са условима из конкурсне документације за јавну
набавку број ЈНМВ 02/18 је – Погонско гориво за службена возила, Понудом
добављача, Обрасцем структуре цена, одредбама овог уговора и стварним потребама
Наручиоца.
Добра која су предмет овог уговора ближе су дефинисана у техничкој
спецификацији добара, а јединичне цене добара су наведене у Обрасцу структуре
цена и исти образаци се налазе у прилогу овог уговора и чине његов саставни део.
У обрасцу Техничке спецификације и Обрасцу понуде дате су оквирне
количине добара, док ће се стварне сукцесивне количине добара утврдити у
зависности од стварних потреба наручиоца.
Члан 2.
Овај уговор се закључује са једним Добављачем на одређено време од 1 (једне)
године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања.
Члан 3.
Јединична цена добара – погонско гориво за службена возило је идентична са ценом
исказане у Обрасцу структуре цена понуђача дате у поступку јавне набавке добра под
бројем ЈНМВ 02/18, дана _______________________.
Цена добара – погонско гориво за службена возило по једном литру износи:
- ЕВРО ПРЕМИУМ БМБ 95– __________________ динара без ПДВ и
__________ дин. са ПДВ-ом и
- ЕВРО ДИЗЕЛ
- ______________ динара без ПДВ и _____________ са
ПДВом.
Реализација уговорене вредности ће се у 2018. години вршити до износа
расположивих средстава у Финансијском плану и Плану набавки за 2018. годину за
гориво за службена возила. Обавезе које доспевају у 2019. години биће реализоване
највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској
години за гориво за моторна возила.
Члан 4.
Уколико у току реализације уговора дође до промене цена на тржишту
нафтних деривата, може се извршити промена јединичних цена датих у понуди.
Наведена промена цена може се извршити само у оквиру процента повећања
или смањења цена у званичном ценовнику Добављача, у односу на цене из ценовника
који је важио на дан подношења понуде, односно на дан претходне промене цена.
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Уз испостављену фактуру Добављач ће доставити доказе о промени цене у
виду новог званичног ценовника, у писменој форми, путем поште, електронске поште
или факсом.
Коригована цена важи на дан испоруке добара.
Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране купца на
бензинским станицама Продавца.
Члан 5.
Стране овог уговора су сагласне да, у складу са чланом 115. Закона о јаним
набавкама, након закључења овог уговора без претходног спровођења поступка јавне
набавке могу повећати обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може
повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 2. Овог члана.
Члан 6.
Добављач је у обавези да приликом закључења уговора или најкасније року од
5 дана, од дана закључења уговора достави бланко сопствену меницу за добро
извршење посла. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој линији.
Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним
номиналним износом од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без
обрачунатог ПДВ-а, да се може наплатити на први позив са клаузулом, «без протеста»
«безусловна» и «платива на први позив». Уз меницу мора бити достављена и копија
картона депонованих потписа, која је издата од стране пословне банке. Картон
депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора
бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У
случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје
на снази. Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у
регистру меница и овлашћења који води НБС.
Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30
(тридесет) дана дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза
понуђача.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове
за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.
Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у
случају ако Давалац услуге не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.
Члан 7.
Добављач се обавезује да ће добра из овог уговора испоручити Наручиоцу
сукцесивно према потребама Наручиоца, коришћењем картице за гориво.
Члан 8.
Добављач се обавезује да Наручиоцу испоручује нафтне деривате на својим
бензинским станицама.
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Члан 9.
Дужничко-поверилачки однос настаје 15. у месецу за продају остварену у
првих 15 дана месеца и последњег дана месеца за продају остварену од 16. у месецу
до краја месеца.
Рок за плаћање је 45 дана од дана пријема уредне фактуре од стране Наручиоца.
Добављач испоставлја рачун са назнаком ,,Регионална депонија,, ДОО,
Суботица, Трг Лазара Нешића бр. 1. ПИБ: 105425742, матични број: 20354194, број
рачуна 840-499743-34, Управа за трезор.
Уз фактуру, Добављач доставља Наручиоцу и Извештај о извршеним
трансакцијама продаје – спецификацију.
Члан 10.
Испоручена добра морају у погледу квалитета испуњавати све стандарде
SRPS, а у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива
нафтног порекла („Службени гласник РС“ бр. 111/15).
Члан 11.
Уколико Добављач не испоручује предметна добра на уговорени начин, у
захтеваној количини и уобичајеном квалитету, Наручилац може раскинути овај
уговор, без отказног рока и уз реализацију уговореног средства финансијског
обезбеђења.
Члан 12.
Овај уговор се закључује на период од 12 месеца, од дана закључења уговора.
Уколико се уговор не реализује у целости у року од 12 месеца, од дана
закључења уговора, рок за реализацију уговора се може продужити под истим
условима, закључивањем анекса уговора, најдуже до реализације уговорене
вредности из члана 2. овог уговора, у складу са чланом 115. ЗЈН.
Члан 13.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности,
сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу
са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015).
Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити
фиксне током важења Уговора.
Члан 14.
Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог
Уговора ће решавати мирним путем – споразумно.
У случају немогућности споразумног решења спорних питања Уговора се
надлежност Суда у Суботици.
Члан 15.
За све што није регулисано овим Уговорм примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, као и други позитивно правни прописи који регулишу ову
област.
Члан 16.
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Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац
задржава 2 (два) примерка, а Добављач 2 (два) примерак.
Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране
уговарача.

ЗА ДОБАВЉАЧA

, директор

НАРУЧИЛАЦ:

Csilla Góli, директор

Напомена:
Уговор понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем
подизвођача у модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе
понуђача, односно сви подизвођачи.
* - Попуњава Наручиоц
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Сагласно члану 61. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач треба да сачини
понуду према упутству Наручиоца.
1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи се подносе на
српском језику. У случају да је неки документ издат на неком другом језику, понуђач
је дужан да приложи оверени превод на српском језику, од стране судског тумача.
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 и контакт
телефон.
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: ,,Регионална депонија,, ДОО, Суботица, Трг
Лазара Нешића бр. 1, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – Погонско гориво
за службена возила ЈНМВ 02/18 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се може и лично предати
у ,,Регионална депонија,, ДОО, Суботица, Трг Лазара Нешића бр. 1, IX спрат.
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. Неблаговремене понуде се неће отварати и по
окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда
поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном
документацијом.
Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани јемствеником, тако да се
не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, а
да се видно не оштете листови.
Понуду потписују особа или особе које су овлашћене да потпишу понуду у име
подносиоца понуде.
Понуђач доставља оригинал понуде, читко попуњен и без исправки. Уколико
постоје исправке морају бити парафиране од лица које је потписало понуду.
Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију и
да преузму са: Портала јавних набавки www.ujn.gov.rs односно интернет странице
наручиоца: www.deponija.rs.
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3. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Рок за подношење понуде је 03.04.2018. године до 11,30 часова.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца
најкасније до 03.04.2018. године до 11,30 часова без обзира на начин достављања.
4. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда почеће истог дана, дана 03.04.2018. године у
просторијама Наручиоца, у Суботици, Трг Лазара Нешића 1, са почетком у 12,00
часова.
Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица.
Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују
отварању понуда дужна су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за
заступање понуђача, да би могли активно учествовати у поступку отварања понуда.
Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и
овлашћени представници понуђача.
5.
ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
6.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставлја.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ,,Регионална
депонија,, ДОО, Суботица, Трг Лазара Нешића бр. 1, са назнаком: ,,Измена понуде за
јавну набавку добра – Погонско гориво за службена возила ЈНМВ 02/18 - НЕ
ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за јавну набавку добра – Погонско гориво за
службена возила ЈНМВ 02/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или “Опозив понуде за јавну
набавку добра – Погонско гориво за службена возила ЈНМВ 02/18 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – Погонско гориво за службена
возила ЈНМВ 02/18 - НЕ ОТВАРАТИ””.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
8. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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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), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (Образац 1) 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 заклјучен 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, 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.
10. 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:
•
податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
•
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве).
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.
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11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се вршити сукцесивно уз кориштење картице за гориво након
испоруке предмета уговора, у року од 45 календарских дана од дана пријема
исправне фактуре од стране Наручиоца. (у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012).
Уз фактуру, Добављач доставља Наручиоцу и Извештај о извршеним
трансакцијама продаје – спецификацију.
Дужничко-поверилачки однос настаје 15. у месецу за продају остварену у
првих 15 дана месеца и последњег дана месеца за продају остварену од 16. у месецу
до краја месеца.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Понуђач доставља фактуру са назнаком ,,Регионална депонија,, ДОО,
Суботица, Трг Лазара Нешића бр. 1. ПИБ: 105425742, матични број: 20354194, број
рачуна 840-499743-34, Управа за трезор.
11.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења
радова)
Испорука предмета уговора врши се сукцесивно, до коначне испоруке
предмета уговора, по налогу и потреби наручиоца.
11.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима, које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна цена, за оквирне
количине, без пореза на додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Попуст на понуђену цену није дозвољен.
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13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи,
Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити Министарство
пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству за рад, запошлјавање, борачка и и социјална питања.
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - Добра –
Погонско гориво за службена возила ЈНМВ 02/18, заинтересовано лице ће упутити на
следећу адресу наручиоца: „Регионална депонија“ д.о.о., Трг Лазара Нешића бр. 1,
24000 Суботица, или путем електронске поште на e-мail: hargita.erci@deponija.rs.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или
појашњењима путем електронске поште на eмail: hargita.erci@deponija.rs радним
даном у току трајања радног времена наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова,
примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је и примљен.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или
појашњењима путем електронске поште на е-мail: hargita.erci@deponija.rs радним
даном након истека радног времена наручиоца, то јест након 15,00 часова, примљени
захтев ће се евидентирати код наручиоца следећег радног дана.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или
појашњењима путем електронске поште на e-мail: hargita.erci@deponija.rs у данима
када наручилац не ради, (викендом или у данима државног празника) примљени
захтев ће се евидентирати првог радног дана у току трајања радног времена
наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова.
Друштво с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. ЗЈН, и то:
путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог
документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да
је извршено достављање.
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном
и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да нема забрану обавлјања делатности која је на снази у време подношења
понуде (Образац изјаве број 4). (За подизвођача Образац изјаве 5)
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
Друштво с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална
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19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне
набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама овог 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 доставља наручиоцу непосредно, електронском
поштом на e-мail: hargita.erci@deponija.rs, или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу наручиоца.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске
поште на e-мail: hargita.erci@deponija.rs радним даном у току трајања радног времена
наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати са
датумом када је и примљен.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске
поште на e-мail: hargita.erci@deponija.rs радним даном након истека радног времена
наручиоца то јест након 15 часова, примљени захтев ће се евидентирати код
наручиоца следећег радног дана.
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 седам 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.
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
10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
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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) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 7) 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 – 120.000 динара;
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; „Регионална депонија“доо Суботица; јавна набавка број
ЈНМВ 02/18;
(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
2.
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
3.
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
4.
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 Народне банке
Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. – 159. ЗЈН
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20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ДОСТАВЉЕН
Уговор ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
Ако Понуђач-Добављач којем је додељен уговор одбије да закључи исти,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Уговор ће бити закључен у висини процењене вредности, према Плану
набавки Друштва за 2018. годину.
Наручилац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће исти
реалзовати сукцесивно, у складу са стварним потребама.
21. ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа у поступку има понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76.
Закона о јавним набавкама и услове из конкурсне документације, а испуњеност
услова доказује достављањем доказа према члану 77. Закона о јавним набавкама, а у
складу са конкурсном документацијом где су услови ближе дефинисани.
Докази о испуњености услова могу се доставлјати у неовереним копијама, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија
је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија,
да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
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, у складу са чланом 79. став 7. ЗЈН
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77.
ЗЈН, понуђач може уместо доказа, приложити своју писмену изјаву дату под
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену из
претходног става.
22. ПОВЕРЉИВОСТ
Свака страница понуде која садржи податке који су поверлјиви за понуђача
треба да у горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података
из понуде у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.
Не сматрају се поверлјивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде.
23. РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ
У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде Наручилац
може тражити од понуђача додатно објашњење одређених одредби понуде. Захтеви за
појашњење биће прослеђени у писменој форми. Понуђач је обавезан да достави
Комисији свој одговор у писаној форми.
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24. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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 прибавлјања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио
накнаду тих трошкова у својој понуди.
25. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може да изврши измену Конкурсне документације сагласно члану
63. Закона о јавним набавкама.
26. ПРИМЕНА ЗАКОНА
Од понуђача се очекује да је упознат са свим релевантним законима,
прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији,
нарочито Закона о јавним набавкама и подзаконских аката за ову област.

27. ТУМАЧЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У цилју идентичног и потпуног разумевања Конкурсне документације,
понуђач може тражити од Наручиоца појашњење одређених одредби Конкурсне
документације. Захтеве за појашњење и одговори биће објавлјени у складу са чланом
63. ЗЈН.
28. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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.
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац доноси одлуку о
обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда или
уколико нису испуњени услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
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онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понавлјати у току исте
буджетске године, односно у наредних шест месеци.
Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено
образложити, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и доставити понуђачима у
року од три дана од дана доношења одлуке.
Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о
трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.
29. ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ
Испоручена добра морају у погледу квалитета испуњавати све стандарде
SRPS, а у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива
нафтног порекла („Службени гласник РС“ бр. 111/15).
30. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ
Цена мора да буде исказана у динарима, без пореза на додату вредност и
исказује се по јединици мере. На крају обрасца понуде исказује се укупна вредност без
ПДВ-а и укупна вредност са ПДВ-ом.
Уколико у току реализације уговора дође до промена цена на тржишту
нафтних деривата, може се извршити промена јединичних цена датих у понуди.
Наведена промена цена може се извршити само у оквиру процента повећања
или смањена цена у званичном ценовнику изабраног понуђача, у односу на цене из
ценовника који је важио на дан подношења понуде, односно на дан претходне
промене цена.
Уз испостављену фактуру изабраних понуђач ће доставити доказе о промени
цене у виду претходног и новог званичног ценовника изабраног понуђача.
Коригована цена важи на дан испоруке добара.
Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране купца на
бензинским станицама Продавца.
У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање
уговора о јавној набавци.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу 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.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити
образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, односно
поступиће у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
31. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је приликом подношења понуде, дужан да достави:
31.1. Бланцо сопствену меницу за озбиљност понуде - понуђач је у обавези да
приликом подношења понуде достави бланко сопствену меницу за озбиљност понуде.
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Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање у десном доњем углу на последњој линији.
Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, на име гаранције за озбиљност понуде и са назначеним номиналним износом
од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се може
наплатити на први позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна» и «платива на
први позив»,. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих
потписа, који је издат од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се
прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају
промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази.
Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру
меница и овлашћења који води НБС.
Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана
дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача. Наручилац
ће активирати средство обезбеђења за озбиљност понуде:
ако је понуђач изменио, или опозвао понуду за време трајања важности понуде
без сагласности наручиоца, иако је понуђач био упознат са чињеницом да је његова
понуда прихваћена од Наручиоца као најповољнија,
ако је понуђач коме је додељен уговор, одбио да потпише уговор сходно
условима из понуде,
ако понуђач коме је додељен уговор у року од 5 дана, од дана закључења
уговора, не достави тражено средство обзебеђења добро извршење посла.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове
за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.
По потписивњу уговора са изабраним понуђчем средство финансијског обезбеђења
ће бити враћено.
Изабрани понуђач је дужан да достави:
31.2. Бланко сопствену меницу за добро извршење посла – Изабрани понуђач
је у обавези да приликом закључења уговора или најкасније року од 5 дана, од дана
закључења уговора достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла.
Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање у десном доњем углу на последњој линији.
Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним
износом од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да
се може наплатити на први позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна» и
«платива на први позив». Уз меницу мора бити достављена и копија картона
депонованих потписа, која је издата од стране пословне банке. Картон депонованих
потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају
промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази.
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Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру
меница и овлашћења који води НБС.
Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана
дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове
за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.
Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у
случају ако Давалац услуге не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.
По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће
бити враћено.
32. НУМЕРАЦИЈА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац је сваку страну конкурсне документације обележио и иста се
састоји од укупно 43 стране.
33. САДРЖАЈ ПОНУДЕ
Понуда се сматра прихватњивом уколико испуњава све захтеве и услове из
позива и конкурсне документације и ако уз тражене доказе из Упутства како се доказује
испуњеност услова поднесе и следеће обрасце, попуњене, оверене и од стране
овлашћеног лица потписане.
Понуда мора да садржи попуњен, оверен и потписан:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Образац број 1 – Образац понуде
Образац број 2 – Образац трошкова припреме понуде (није обавезно)
Образац број 3 – Образац изјаве о независној понуди
Образац број 4 – Образац изјаве о поштовању обавеза за понуђача • Образац број 5 –
Образац изјаве о поштовању обавеза за подизвођача (у случају да има подизвођача)
Образац број 6 – Структура цене са упутством
Модел уговора
Докази за обавезне услове
Докази за додатне услове
Меница за озбиљност понуде
Споразум за представника групе понуђача (у случају да понуду подноси група
понуђача)
Списак приложених доказа (није обавезно)
Ако је подносилац понуде група понуђача дужан је да, поред горе наведених
докумената доставе писмени акт о одређивању представника групе, да исти заступа
групу понуђача и његов овлашћени представник потписује и оверава потребне
обрасце. Ако понуду доставлја група понуђача, Наручилац захтева да Понуђач
прецизира ко попуњава, потписује и потребне обрасце.
Понуђач је дужан да приликом подношења понуде приложи бланко соло меницу, као
средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.
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Понуда мора бити сачињена у складу са конкурсном документацијом.
Обрасци који су саставни део Конкурсне документације морају бити
попуњени, потписани и оверени печатом понуђача, за лакше попуњавање образаца,
дозвољено је копирање истих, са истим садржајем.
Ако понуду подноси група понуђача овлашћени представник групе понуђача
потписује и оверава печатом обрасце, осим за које је у конкурсној одкументацији
одређено да мора сваки члан групе понуђача да попуњава, поптпише и овери (у ком
случају се обрасци фотокопирају у потребном броју).
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VIII ОБРАЗАЦ – СПИСАК ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА
Понуђач: ___________________________________________ из
____________________________ у поступку доделе уговора о јавној набавци
добра – гориво за службена возила, број ЈНМВ 02/18, доставлја следеће доказе:
Ред.
Број

Услов из члана 75. и 76. ЗЈН
Да је регистрован код надлежног
органа односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1.) ЗЈН).

1.

2.

3.

Да понуђач и нјегов законски
заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично
дело приманја и даванја мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1.
тач. 2.) ЗЈН).

Да је измирио доспеле порезе 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).

Достављен
доказ

Докази из члана 75. и 76. ЗЈН
Правна лица: Извод из регистра
Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра
надлежног
привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра
Агенције за привредне регистре,
односно извод из одговарајућег
регистра.
Правна лица:
1)Извод из казнене евиденције,
односно уверење основног суда,
односно уверење надлежног суда и
надлежне ПУ МУП
2)
Извод
из
казнене
евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег
суда у Београду
3)
Извод
из
казнене
евиденције,
односно
уверење
надлежне
полицијске управе МУП-а,
Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а
1)
Уверење Пореске управе
Министарства финансија да је
измирио
доспеле
порезе
и
доприносе, и
2)
Уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода, или
3)
потврда надлежног органа
да се понуђач малази у поступку
приватизације
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4.

5.

Да има важећу дозволу надлежног
органа (Агенција за енергетику РС)
за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, односно
важећу лиценцу за обављање
енергетске делатности: Трговина
моторним и другим горивима на
станицама за снабдевање возила (чл.
75. ст. 1. тач. 5.) ЗЈН).

Понуђач регистрован у регистру
понуђача

Да Понуђач располаже неопходним
финансијским капацитетом:

6.

7.

Да је понуђач у претходне три
пословне године (2014, 2015 и 2016)
остварио укупан пословни приход
најмање у износу од 2.800.000,00
динара без ПДВ-а.

Да Понуђач располаже неопходним
пословним капацитетом - да има
уведен систем управљања
квалитетом ISO 9001:2008 - да има
уведен систем управљања заштитом
животне средине у складу са
захтевима стандарда ISO
14001:2005

Фотокопија важеће лиценце за
обавлјање енергетске делатности:
Трговина моторним и другим
горивима на станицама за
снабдевање превозних средстава

Решење АПР којим је понуђач
уписан у Регистар понуђача или
Извод о регистрованим подацима
из Регистра понуђача или
изјава/навођење интернет
странице да се налази у регистру
понуђача
Извештај о бонитету за јавне
набавке - образац БОН-ЈН који
издаје Агенција за привредне
регистре за претходне 3 (три)
обрачунске године (2014, 2015. i
2016.) са сажетог биланса успеха
(позиција под редним бројем 1) ili
образац БОН-ЈН који издаје
Агенција за привредне регистре за
2014. и 2015. годину и биланс
стања и биланс успеха за 2016.
годину, а ако понуђач послује
краће од три године, прилаже се
доказ за тај период пословања.

Копија важећег сертификата ISO
9001: 2008

ДА

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Копија важећег сертификата ISO
14001:2005
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Да Понуђач располаже неопходним
додатним капацитетом: - да понуђач
гарантује захтевани квалитет.
8.

Извештајем о контролисању
квалитета од надлежне
организације

ДА

НЕ

Друга обавезна документа која понуђач мора да достави:
9.

Образац 1 – Образац понуде

ДА

НЕ

10.

Образац 2 – Трошкови припреме понуде (није обавезан)

ДА

НЕ

11.

Образац 3 – Изјава о независној понуди

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

14.

Образац 4 – Образац изјаве да је понуђач 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
Образац 5 – Образац изјаве да је подизвођач 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
Образац 6 – Структура цене са упутством како да се попуни

15.

Модел уговора

ДА

НЕ

16.

Списак приложених доказа (није обавезан)

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

12.

13.

17.
18.

Споразум за представника групе понуђача (У случају да понуду подноси
група понуђача)
Меница за озбиљност понуде
Датум

МП

Овлашћено лице понуђача
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