УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЧАИР“ НИШ

ул. 9. бригаде бр. 10. 18000 Ниш

На основу чл. 39. став 1. и чл.61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“
бр. 124/2012) и чл.6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“
бр. 29/2013), Kомисија за јавну набавку,образована од стране Наручиоца – Установе СЦ „Чаир“ из
Ниша, сачинила је конкурсну документацију за јавну набавку

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- ДОБРА
БР.1.1.1/2015
НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ПУТЕМ ДЕБИТНЕ КАРТИЦЕ

Датум и време
Крајњи рок за подношење понуда
Отварање понуда

06.05.2015. године до 12:00 сати
06.05.2015. године у 12:30 сати
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Конкурсна документација садржи:

1. Образац А ................................................................................................. 3
2. Општи подаци о набавци ……………………………………………………... 4
3. Упуство Понуђачима како да сачине понуду………………………………..6
4. Образац за оцену испуњености услова и упутство како се доказује
испуњеност тих услова………………………........................................... 12
5. Образац понуде са обрасцем структуре цена ......................................15
6. Техничка спецификација са описом предмета набавке .........................17
7. Изјавe …………… ……………………………………………………………... 20
8. Референтна листа .....................................................................................26
9. Образац трошкова припреме понуде ............ ........................................ 27
10. Модел Уговора ...........................................................................................28
11. Овлашћење представника понуђача ........................................3 2
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ОБРАЗАЦ А

ПОДНОСИЛАЦ:
Назив:

_________________________________________

Адреса седишта:

_________________________________________

Контакт особа:

_________________________________________

Телефон / телефакс: _________________________________________

ПРИМАЛАЦ:
УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЧАИР“ НИШ
ул. 9.бригаде бр. 10.18000 Ниш
(канцеларија број 11)

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
-ДОБРА- БР.1.1.1/2015
НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ПУТЕМ ДЕБИТНЕ КАРТИЦЕ

НЕ ОТВАРАТИ !
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ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
2.1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Установа Спортски центар „Чаир“-(индиректни буџетски корисник),ПИБ:
101531882,мат.бр. 07204078, број текућег рачуна 840-554668-62.
Адреса наручиоца: 18000 Ниш, ул. 9. бригаде бр. 10
Интернет страница наручиоца: www.sccair.rs
2.2. Врста поступка : јавна набавка мале вредности -добра - бр.1.1.1/2015 набавка горива за
службена возила путем дебитне картице на основу ЗЈН-(Сл.гл.РС 124/20.)
2.3. Предмет и циљ јавне набавке: набавка горива за службена возила путем дебитне картице
Ознака из општег речника јавних набавки : 09132000;09134200
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци .
2.4. Начин преузимања конкурсне документације:
Портал јавних набавки
интернет адреса наручиоца за доступност конурсне документације:www.sccair.rs .
непосредно преузимање на адреси Наручиоца: ул. 9. бригаде бр. 10.18000 Ниш, Установа
Спортски центар „Чаир“, канцеларија бр. 11.сваког радног дана од 09:00 до 14:00 часова.
Конкурсну документацију за предметну јавну набавку може преузети лице које поседује овлашћење
заинтересованог понуђача, у просторијама Установе Спортски центар „Чаир“ Ниш,у улици 9.
бригаде бр. 10, или иста може бити достављена електронском поштом, у року од 2 дана од дана
пријема писаног захтева (тел/факсом на број 018/511-983, или електронском поштом на адресу:
javnenabavkesccairnis@gmail.com).
Конкурсна документација као и евентуалнe учињене измене/или допуне, као и додатна појашњења
конкурсне документације се могу преузети у електронском облику са сајта СЦ ''Чаир '' Ниш
www.sccair.rs и са Портала јавних набавки.
Увид у конкурсну документацију може се остварити у времену и на месту одређеном за
преузимање конкурсне документације.
2.5. Начин, место и рок за подношење понуда
Понуде морају бити у целини припремљене и достављене у складу са позивом и конкурсном
документацијом и сачињене по упутству наручиоца.Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана, од
дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.
Заинтересовани понуђачи своје понуде достављају лично или путем поште у затвореној коверти
или кутији,затвореној на начин да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да
се први пут отвара,на адресу наручиоца: Установа Спортски центар „Чаир“ 9. бригаде 10, са
напоменом ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ ЈНМВ –добра – бр.1.1.1/2015 набавка горива за службена
возила путем дебитне картице(Образац А), најкасније до 06.05.2015. године до 12:00 часова,
канцеларија број 11.На полеђини коверте обавезно назначити назив понуђача,адресу,телефон и
особу за контакт.
Установа СЦ „Чаир“ ће по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико
је понуда достављена непосредно, Установа СЦ „Чаир“, предаће понуђачу потврду пријема понуде
у којој ће навести датум и сат пријема понуде.
2.6. Отварање понуда - место, време и начин.
Јавно отварање понуда од стране Комисије, обавиће се у канцеларији директора Установе СЦ
''Чаир'' Ниш, ул. 9 бригаде бр. 10. дана 06.05.2015. године, са почетком у 12: 30 часова.
Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда дужни су да поднесу
овлашћење за учешће у поступку и исто је пожељно предати Комисији непосредно пре отварања
понуда.Уколико не поднесу овлашћење у поступку учествују као обична јавност.
2.7. Критеријум за избор најповољнијег понуђача извршиће се на основу критеријума
најнижа понуђена цена.
2.8. Рок за доношење одлуке о додели уговора / одлуке о обустави поступка
Одлуку о додели уговора/одлуку о обустави поступка,наручилац ће донети у оквирном року од 10
(десет) дана од дана отварања понуда.
2.9. Интернет адреса државних органа или организације,односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
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исправни подаци о пореским обавезама,заштити животне средине ,заштити при
запошљавању, условима рада и сл.:
 Пореска управа РС,Министарство финансија и привреде ,http://www.poreskauprava.gov.rs/
 Завод за социјално осигурање,http://www.zso.gov.rs/index.htm
 Министарство рада,запошљавања и социјалне политике,http://minrzs.gov.rs
 Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, http://www.merzs.gov.rs
 Агенција за заштиту животне средине, http://www.sepa.gov.rs
2.10. Додатне информације
Додатне информације или појашњења у вези припремања понуде заинтересовани понуђачи могу
тражити у писаном облику, пре истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца најкасније
5 дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор
доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће
ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице упутиће на адресу
наручиоца, са напоменом: "Захтев за додатним информацијама или појашњењима - ЈНМВ
бр.1.1.1/2015“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (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.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација између понуђача и наручиоца се врши на начин описан у члану 20.ЗНЈ.
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У П У Т С Т В О ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
3.1. Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким
условима који важе у Републици Србији.
3.2. Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене
прописима којима се уређује поступак јавне набавке мале вредности, а понуду припремају и
подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом. У супротном, понуда ће бити
одбијена.
3.3. комплетном понудом сматраће се свака понуда која садржи:
а) Изјаву понуђача –попуњену, печатом оверену и потписану, за случај самосталног наступа,
Изјаву понуђача и подизвођача -попуњену, печатом оверену и потписану, за случај наступа
понуђача са подизвођачем,
Изјаву групе понуђача -попуњену, печатом оверену и потписану, за случај наступа групе понуђача
за сваку партију посебно.
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке,понуђач доказује достављањем: И З Ј А В Е попуњене,печатом оверене и потписане.
Важећа лиценца-дозвола,за обављање енергетске делатности(неоверена копија).
б) Образац понуде са структуром цена и спецификацијом предмета набавке-попуњен, печатом
оверен и потписан;
в) Модел уговора-попуњен, печатом оверен и потписан (понуђач, овлашћени представник групе
понуђача и навести све подизвоћаче зависно од наступа);
г) У случају подношења заједничке понуде, доставити споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке.
д) Изјава за достављање средстава обезбеђења/ негативна референца(само за понуђаче са
негативном референцом)
ђ) Референтна листа
е) Понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова припреме понуде-попуњен,
печатом оверен.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у склопу
понуде.
ж) Изјава да неће поверити набавку подизвођачу.
з) Овлашћење представника понуђача(може доставити пре отварања или у оквиру понуде)
Понуђачи који су уписани у регистар понуђача, који води Агенција за привредне регистре, нису
дужни да доставе доказиз чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) приликом подношења понуде, већ уписују бр.
стране из регистра у Образац понуде.
3. 4. посебни захтеви – начин на који понуда мора бити сачињена:
1) Понуда се попуњава и подноси у складу са прописима којима се регулишу јавне набавке и
конкурсном документацијом. Понуда мора бити јасна, читко откуцана или написана неизбрисивим
мастилом( или оловком која не може бити графитна ) и оверена печатом и потписом овлашћеног
лица на обрасцу понуде из конкурсне документације.
Предмет ове јавне набавке није у вези са коришћењем патената и права интелектуалне
својине.Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
Понуда и сва акта морају бити на српском језику, осим за делове понуде за које је наручилац навео
другачије у конкурсној документацији.Понуда се доставља тако што понуђач уписује тражене
податке исључиво у обрасце који су саставни део конкурсне документације.
Поступак се води на српском језику.Свака учињена исправка, бељење или подебљање, морају бити
оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.
Пожељно је да сва документација (стране с текстом) поднета уз понуду буде нумерисана,
оверена печатом понуђача и повезана у целину, тако да се не могу накнадно убацивати,
замењивати или одстрањивати појединачни листови или дати обрасци.
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2) Обавезна садржина понуде коју понуђач мора да поднесе дефинисана је у Обрасцу за
оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и Упутству како се доказује испуњеност тих
услова,као и у овом упутству ( 3.3 ).
3) Понуда се попуњава, тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације, сваку страну печатира и парафира или тражене податке
даје на свом меморандуму. Тражени подаци морају бити дати по свим ставкама, у супротном
понуда ће бити одбијена.
У случају самосталног наступа или наступа са подизвођачем, све податке у обрасце из
конкурсне документације или на меморандуму понуђача попуњава, оверава печатом и потписује
овлашћено лице понуђача.
У случају наступа групе понуђача све обрасце из конкурсне документације попуњава,
оверава печатом и потписује овлашћено лице представника групе понуђача.изузев изјаве групе
понуђача,што је обавезно дефинисати споразумом а који је саставни део заједничке понуде.
У случају да је понуда поднета од стране групе понуђача обавезно је назначити на
коверти“Заједничка понуда“,навести назив и адресу седишта свих понуђача из групе понуђача.
4) Понуда се подноси, препорученом пошиљком или лично и иста мора бити јасна,
недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица
понуђача, у затвореној коверти затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
5) Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Установе Спортски
центар „Чаир“, канцеларија број 11, у улици 9. бригаде бр. 10, до наведеног рока, укључујући и
понуде послате поштом. Неблаговременим ће се сматрати све понуде понуђача које нису стигле на
адресу наручиоца закључно са даном 06.05.2014. до 12:00 часова.
6) Понуде морају бити у целини припремљене и достављене у складу са позивом и
конкурсном документацијом и сачињене по упутству наручиоца. Рок за подношење понуда је 8
(осам) дана, од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.
7)Уколико дан за достављање понуда,односно јавно отварање понуда падне у нерадни
дан(субота,недеља и празник),као последњи дан за достављање понуда,сматра се први наредни
радни дан до 12.00 часова,односно јавно отварање понуда ће се извршити првог наредног радног
дана у 12:30.
8) Понуде с варијантама нису дозвољене.
9) Понуде које се не поднесу на претходно назначен начин комисија Наручиоца неће
разматрати,као ни понуде које пристигну у незатвореној коверти.Комисија ће разматрати само
прихватљиве понуде.
10)Битни недостаци понуде
Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако:
а)понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
б)понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
в)ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
г)понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
д) ако понуђач у остављеном року од 5 (пет) дана,не достави на увид оригинал или оверену
копију тражених доказа наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
ђ) није достављена изјава за средство обезбеђења/ само за понуђаче са негативном
референцом.
3.5 . Измена, допуна или опозив понуде
1) У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
на начин који је одређен за подношење понуде, а у складу са чланом 87. ЗЈН.
Ниједна понуда не може бити измењена, допуњена или опозвана у периоду између истека
рока за подношење понуда и истека рока важења понуда.Опозив,допуна или измена понуде у том
периоду, има за последицу наплату средства обезбеђења понуде.
2) Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде, за коју партију мења ако је обликована по
партијама, односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде понуђач је дужан да назначи на коверти или на кутији, са
навођењем редног броја и назива јавне набавке на коју се односи изменa, допунa или опозив
понуде са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење понуда достави на
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адресу: Установа Спортски центар „Чаир“, улица 9. Бригаде 10, 18 000 Ниш.
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности– добра – бр.1.1.1/2015 – набавка горива за
службена возила путем дебитне картице – „НЕ ОТВАРАТИ’’ или
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности – добра –бр. 1.1.1/2015 – набавка горива за
службена возила путем дебитне картице – „НЕ ОТВАРАТИ”или
„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности – добра – бр. 1.1.1/2015 – набавка горива за
службена возила путем дебитне картице – „НЕ ОТВАРАТИ”или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности – добра – бр. 1.1.1/2015 – набавка
горива за службена возила путем дебитне картице – „НЕ ОТВАРАТИ”.
3.6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
1)Понуђач може да поднесе само једну понуду.У делу конкурсне документације Образац понуде и
Модел уговора понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално,или подноси понуду са подизвођачем/има или као заједничку понуду.
2) Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач. Наручилац је дужан да на основу члана 87. Став 5. ЗЈН, одбије све
понуде које су поднете супротно забрани.Наручилац не одговара за оштећења коверте или кутије
настале у транспорту и за неадекватно достављење понуде.
3.7. Понуда са подизвођачем / има
1) Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, дужан је да у Обрасцу
понуде са спецификацијом и моделу Уговора наведе све подизвођаче, проценат укупне вредности
набавке који ће извршити преко подизвођача који не може бити већи од 50%, као и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача.
2) Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на
број подизвођача, да самостално испуни обавезне услове из чл. 75. Став 1. Тач. 1 до тач. 4. ЗЈН
као и додатне услове за технички и кадровски капацитет. Понуђачје дужан да достави доказе за
подизвођача/е о испуњености обавезних услова из чл. 75.став 1. Тач. 1. до тач. 4. ЗЈН, додатне
услове у погледу финансијског и пословног капацитета испуњава понуђач,а додатне услове за
довољни технички и кадровски капацитет испуњава заједно са понуђачем, а доказ о испуњености
услова по тачки 5. Став. 1.чл. 75 .ЗЈН,доставља за део набавке који ће бити извршен преко њега.
3.8. Заједничка понуда
1) У случају да је дата заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је
назначити на коверти „Заједничка понуда“ и навести назив и седиште носиоца групе понуђача. Код
заједничке понуде, податке попуњава, потписује и оверава овлашћено лице носиоца заједничке
понуде (групе понуђача), односно лице коме он да писано овлашћење.У Обрасцу понуде са
спецификацијом и моделу Уговора понуђач мора навести све учеснике у заједничкој понуди.Сваки
понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл.75 став.1 тач.1 до тач. 4, а
додатне услове испуњавају заједно.
Уколико заједничка понуда буде оцењена као најповољнија, наручилац може пре закључења
уговора да тражи од групе понуђача да поднесу правни акт ( споразум) ,којим се обавезују на
заједничко извршење набавке и којим ће бити прецизирана одговорност сваког понуђача из групе
понуђача за извршење уговора, као и њихова неограничена солидарна одговорност према
наручиоцу:- члану групе који ће бити носилац посла, односно, поднети понуду и заступати групу
пред наручиоцем,
 понуђачу који у име групе потписује уговор,
 понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења (уколико исто наручилац захтева
конкурсном документацијом),
 понуђачу који издаје рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,- обевезама сваког од понуђача из групе за
извршење уговора.
 назив понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној
документацији.Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
3.9. Услови и начини плаћања, рок важења понуде, и друге околности од којих зависи
прихватљивост понуде набавке добара.
Плаћање ће се вршити на начин дефинисан у Обрасцу понуде са структуром понуђене цене и
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Моделу уговора.
Испорука добара одвијаће се у складу са динамиком и обимом које утврђује искључиво
наручилац.
Место испоруке добара су објекти Понуђача, а у свему сагласно понуди Понуђача.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.У случају истека рока
важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од Понуђача продужење рока
важења понуде.Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
3.10. Валута и начин на који се наводи цена у понуди
Цена се уписује на Обрасцу понуде са структуром понуђене цене као и у спецификацији понуде,
датом у конкурсној документацији. Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун изабраног
понуђача. Цена дата у понуди мора бити изражена у динарима без урачунатог ПДВ-а, са посебно
исказаним ПДВ-ом и укупном ценом са урачунатим ПДВ-ом (посебно за јединичне мере и посебно
за укупне процењене количине), са свим
урачунатим транспортним и осталим зависним
трошковима, које Понуђач има у реализацији предметне набавке, са тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир укупна цена за процењену количину, без урачунате порезе на додату вредност.
Вреднује - оцењује се укупна цена за процењену количину, без ПДВ-а која је исказана у Обрасцу
понуде са структуром понуђене цене, која мора бити иста са приказаном ценом у
спецификацији.Цену је потребно исказати нумерички .
Јединичне цене добара, дате у Обрасцу понуде са структуром понуђене цене не могу се мењати
до истека рока важења понуде.Појединачне цене се могу мењати само услед оправданих
околности као што су:
 промене цена на светском тржишту;
 промена курса евра;
 Одлука понуђача у скалду са законом и подзаконским актима и ценама нафтних деривата на
територији Републике Србије.
Ако се у понуди за предметну набавку понуде неуобичајено ниске цене, наручилац може тражити
детаљно писано образложење свих ставки понуде за које сматра да су меродавне и проверити их
узимајући у обзир добијена образложења (члан 92. ЗЈН).
Од понуђача се тражи да у Обрасцу понуде са структуром понуђене цене наведе начин
плаћања и рок у коме је наручилац дужан да изврши плаћање од дана пријема фактуре од стране
понуђача.
3.11. Означавање поверљивих података
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у горњем
десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним прописом су ти подаци
утврђени као поверљиви. Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди
утврђени као поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви.Наручилац je дужан да
чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним утврђени као
поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.Наручилац може да одбије да пружи
информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.Наручилац је
дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и поднете понуде до истека рока за отварање
понуда.
Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде неће се сматрати поверљивим, сагласно чл. 12. Закона о јавним набавкама.
3.12. Додатне информације или појашњења понуда
1) Понуђач може захтевати појашњење било ког дела конкурсне документације, писаним
захтевом, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за доставу понуде.
2) Наручилац је дужан да у писаном облику одговори у року од три ( 3 )дана од дана пријема
захтева понуђача и да истовремено ту информацију објави на порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање
дана од истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.По истеку рока
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предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења или допуњује конкурсну
документацију.
3) Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу и вредновању понуде, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, члану 93.
ЗЈН.Комуникација између понуђача и наручиоца се врши на начин описан у члану 20.ЗЈН.
Наручилац задржава право, да уколико има сумње око приложених доказа, исте може
проверити код органа надлежних за њихово издавање.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.Закона.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
3.13. Додатна објашњења од понуђача по отварању понуде
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. У случају разлике између јединичне и укупне
цене, меродавна је јединична цена.Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке
рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.Ако се
понуђач не сагласи са исправком, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија није дужан да доставља на увид доказе
који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави, у зависности од наступа, одговарајуће
Изјаве дате из конкурсне документације (Изјаву понуђача или Изјаву понуђача и подизвођача или
Изјаву групе понуђача),као и друге тражене Изјаве из документације.
Понуђач је у обавези да наведе да ли је предмет ове набавке у вези са коришћењем
патената и права интелектуалне својине.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.
3.14. Негативне референце
1) Наручилац, може да одбије понуду уколико поседује доказ наведен у чл. 82. Закона о јавним
набавкама, као и ако поседује доказ о наплати уговорне казне због неиспуњења или кашњења у
извршавању уговорeних обавеза.Наручилац може одбити понуду ако поседује као доказ
правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа,који се односи на постуоак
који је спровео или уговор који је закључен од стране другог наручиоца, ако је предмет јавне
набавке истоврстан.
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је
да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 1(jедну) бланко соло меницу,
захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом
исте од стране пословне банке ,попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и
копију картона депонованих потписа, као средство обезбеђења за добро извршење посла у
уговореном року,у висини од15% од укупне цене добара без ПДВ-а,са роком важења меничног
овлашћења који мора бити дужи 30(тридесет) дана од истека рока за коначно извршење послауговора.
3.15. Критеријум за доделу уговора
Вредновање и рангирање прихватљивих понуда вршиће комисија наручиоца у складу са
критеријумом најнижа понуђена цена, како је то дефинисано у конкурсној документацији.
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, уговор ће бити
додељен оном понуђачу који је, у достављеној понуди, понудио дужи рок важења понуде.
На основу извештаја о стручној оцени понуда Наручилац доноси одлуку о додели уговора у року
који неможе бити дужи од 10 (десет) дана.
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3.16. Начин и рок подношења захтева за заштиту права
1) У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети
захтев за заштиту права и јавног интереса, односно свако заинтересовано лице или пословно
удружење у њихово име у складу са чланом 149. став 6 , Закона о јавним набавкама. Захтев за
заштиту права и јавног интереса подноси се лично или препорученом поштом наручиоцу на адресу:
Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“, ул. IX бригаде бр. 10, 18000 Ниш, у року од
5. (пет) дана од дана пријема одлуке о избору најповољније понуде, уз уплату таксе у износу од 40
000,00 РСД, на рачун буџета Републике Србије: број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања
153, број модела 97, позив на број 50-016, сврха уплате:Републичка административна такса за
јавну набавку мале вредности,број 1.1.1/2015, набавка нафтних деривата-горива за годишње
потребе,прималац уплате: Буџет Републике Србије. Захтев за заштиту права којим се оспорава
садржина непосредног позива или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца 3 ( три ) дана, пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин доставља чл.149.став 3. На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују
одредбе о начину достављања одлуке из чл.108. став 6. до 9. овог закона.
3.17. Рок за закључење уговора
1) Одлуку о додели уговора/одлуку о обустави поступка,Наручилац ће донети у року од 10 (десет)
дана од дана отварања понуда (члан 108. и члан 109. ЗЈН).
2) Понуђач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема позива Наручиоца за закључење
уговора, приступи закључењу уговора.
Понуђач је дужан да без одлагања, у писаном облику обавести Наручиоца о било којој промени у
вези са испуњавањем услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења Уговора, као и током важења Уговора о јавној набавци и да је документује на
прописан начин.
3) Ако Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној
набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим Понуђачемчија је понуда
најповољнија.
4)На основу Извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси Одлуку о обустави поступка,
уколико нису испуњени услови за доделу уговора чл. 109. Закона. Наручилац је дужан да Одлуку
достави Понуђачима у року од 3(три) дана од дана доношења одлуке. Наручилац је дужан да у року
од 5 (пет) дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објави обавештење о
обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници чл. 109.
Закона.
5) Наручилац закључује уговор о јавној набавци са Понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. ЗЈН, а у
случају ако је поднета само једна понуда може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту
права (члан 112. став 2. тачка 5.и члан 113. став 1.ЗЈН).
Ако Наручилац не достави потписан уговор Понуђачу у наведеном року Понуђач није дужан да
потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било
какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права (члан 113. став 2.ЗЈН).
6)Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама.

11/32

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ
ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА КОЈЕ
ПОНУЂАЧ ТИХ
МОРА
ДА ИСПУНИ
УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ
УСЛОВА
Р
б
р.

Обавезни услови за учешће

Докази за испуњеност обавезних услова

1.

Регистрован код надлежног органа,
одн. уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1. ЗЈН)

Изјава о испуњености услова за Понуђача
Изјава о испуњености услова за Подизвођача
Изјава о испуњености услова за групу Понуђ.
дате на обрасцима из конкрусне документације

Важећа дозвола надл. органа за
обављ. делатности која је, предмет
2. јавне наб., ако је таква дозвола пос.
прописом предвиђена
(чл. 75. ст. 1. тач. 5. ЗЈН)

Да и он и његов законски заступник
није осуђ. за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично
3.
дело прим. или дав. мита, кривично
дело преваре;
судска или управна мера забране
обављања делатн. која је предмет Ј.
Н.
(чл. 75. ст. 1. тач. 2. ЗЈН)
Измирио доспеле порезе и друге јавне
дажбине у складу са прописима РС
4. или друге стр. државе у којој има
седиште
(чл. 75. ст. 1. тач. 4. ЗЈН)

5.

Изјава о испуњености услова за Понуђача
Изјава о испуњености услова за Подизвођача
Изјава о испуњености услова за групу Понуђача,
дате на обрасцима из конкрусне документације

Изјава о испуњености услова за Понуђача
Изјава о испуњености услова за Подизвођача
Изјава о испуњености услова за групу Понуђача,
дате на обрасцима из конкрусне документације

Додатни услови

Изјава о испуњености услова за Понуђача
Изјава о испуњености услова за групу Понуђача

Неопходни финансијски и
пословни капацитет и довољни
технички и кадровски капацитет
(чл. 76. ст. 1 и 2 . ЗЈН)

Изјава о испуњености услова за Понуђача
Изјава о испуњености услова за Подизвођача
Изјава о испуњености услова за групу Понуђача,
дате на обрасцима из конкрусне

Обавезни садржај понуде:
6.

Важећа лиценца-дозвола,за обављање
енергетске делатности(неоверена копија)

Образац понуде, са обрас.струк.цена
Тех. Спецификација са описом ЈН
Модел уговора
Изјаве понуђ.( обавезни и додатни услови)
Изјава Понуђача да није поверио...
Изјава о доств.сред. финанс.обезб./негат.
референца
7. Референтна листа
8. у случају подношења заједничке понуде
доставити и Правни акт којим је један Понуђач
из групе – носилац групе Понуђача овлашћен
да попуни, печатом овери и потпише све
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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обрасце из конкурсне документације и да
поднесе понуду и закључи уговор у име групе
Понуђача,
у случају да Понуђач извршења услуге делимично
повери подизвођачу доставити и Правни акт о
ангажовању Подизвођача са прецизно одређеном
врстом и обимом ангажовања Подизвођача.
9.важећу лиценцу-дозволу( неоверена копија)
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
обавезни услови на основу чл. 75. ЗЈН
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да и он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде,кривична дела против животне средине,кривично дело примања или давања
мита,кривично дело преваре;
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања и слања позива за подношење понуда, предметне набавке
4. да је измирио доспеле порезе , доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; (не доказује се изјавом).Доставити важећу лиценцу-дозволу ,за обављање енергетске делатности:-трговина
нафтом,дериватима нафте,биогоривима и компримованим природним гасом ,коју издаје
Агенција за енергетику Републике Србије, у складу са Законом о енергетици- ( понуђач
доставља у виду неоверене копије);
 да је при састављању понуде поштовао обавезе које проистичу из важећих прописа о
заштити на раду,запошљавању и условима рада,заштити животне средине и гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.
 да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
додатни услови на основу чл. 76. ЗЈН
 да располаже неопходним финансијским капацитетом – да је за последње три обрачунске
године (2012. 2013. и 2014.),остварио минимум укупан приход који је већи од 12.000.000,00
динара;
 да располаже неопходним пословним капацитетом – да је испоручио предметна добра или
слична добра у збирном износу од најмање 6.000.000,00 динара, за последње три
обрачунске године (2012. 2013. и 2014.)
 да располаже довољним неопходним техничким и кадровским капацитетом:
 да има у радном односу , најмање 15 (петнаест) запошљених радника, оспособљених за
извршење предметне набавке.
 да поседује најмање 2( две) бензиске станице на територији града насловног наручиоца;
 да поседује најмање 5( пет) бензиских станица дуж аутопута/ева Републике Србије.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача,чија је
понуда изабрана као најповољнија,да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном року који неможе бити краћи од 5(пет) дана,не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
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Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке,Понуђач доказује достављањем: И З Ј А В Е попуњене,печатом оверене и
потписане-(осим за обавезни услов под бројем 5).
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
Понуђач _____________________________из______________, матични број ___________, ПИБ
_____________, подноси понуду у поступку јавне набавке мале вредности -добра - бр.1.1.1/2015 –
набавка горива за службена возила путем дебитне картице.
Број понуде и датум понуде
Назив понуђача/носица групе
Седиште понуђача/носиоца групе
Особа за контакт
Одговорна особа (потписник уговора)
Телефон и телефакс
ПИБ – понуђача
Текући рачун понуђача и назив банке
Матични број понуђача
Адреса електронске поште (е-mail)
Има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне ДА
набавке (чл. 75. ЗЈН став 1. тачка 5.)

Заокружити ако је таква дозвола
предвиђена конкурсном документацијом

Интернет страница на којој су докази
из чл.77.ЗЈН јавно досупни*
(уколико се не достављају уз понуду)
Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и
попунити једну од понуђених опција)
а) самостално

б) са подизвођачима

в) заједнички са партнерима

ПОДАЦИ
ПОДАЦИООПОДИЗВОЂАЧУ
ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Особа за контакт
Одговорна особа (потписник уговора)
Текући рачун понуђача и назив банке
ПИБ и Матични број подизвођача
Проценат укупне вредности набавке коју ће
поверити овом подизвођачу, не већи од 50% и
део предмета набавке који ће извршити преко
овог подизвођача
Има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавнеДА
набавке (чл. 75. ЗЈН став 1. тачка 5.)

Заокружити ако је дозвола
предвиђена конкурсном
документацијом

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац копирати и доставити за
сваког подизвођача посебно.
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КАДА НАСТУПА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив понуђача
Назив члана групе
Седиште члана групе
Особа за контакт члана групе
Одговорна особа (потписник уговора) члана групе
Телефон
Текући рачун члана групе и назив банке
Матични број и ПИБ из групе понуђача члана

Уколико понуђач подноси заједничку понуду,група понуђача може да се определи да предходно
попуњен Образац понуде са спецификацијом добара потпишу и печатом овере сви понуђачи из
групе понуђача или група може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,потписати и
печатом оверити Образац понуе са спецификацијом.
УКУПНА ЦЕНА по јединици мере/ литру
Цена без Пдв-а_______________ дин.(нумерички)
Износ Пдв-а ________________дин.(нумерички)
Цена са Пдв-ом_______________дин. (нумерички)

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом- за процењену количину
Укупно без Пдв-а_____________ дин.(нумерички)
износ

Пдв-а _______________дин. (нумерички)

Укупно са Пдв-ом_____________дин (нумерички)

Датум:___.___.2015.год.

М.П
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ПОНУЂАЧ
______________________
(потпис овлашћеног лица)

ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМАЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - БР 1.1.1/2015
- набавка горива за службена возила путем дебитне картице

Понуда бр. _________од _________2015.

Назив понуђача:

_________________________________________________________

Седиште и адреса: _________________________________________________________
Понуду дајем (означити):
самостално

са подизвођачем

Понуђач је у систему ПДВ-а:

да

Ре
д
бро
ј

НАЗИВ
АРТИКЛА

Једин
.
мере

1

2

3

4

лит

1000

лит

1000

лит

1250

1
2
3

Моторни бензин
“Еуро премијум“
БМБ 95
Моторни бензин
БМБ 98
Еуродизел ЕУД

као заједничку понуду

Проц
Кол.

Цена по
јед мере
без ПДВ-а

не
Стопа
%
Износ
ПДВ-а
по
јединиц
и мере

5

Цена по
јед мере
са ПДВом

Укуп.
цена за
процење
ну колич.
без ПДВа 4*5

Стопа
_____
%
Износ
ПДВ-а
за
процењ
колич

Укуп.
цена за
процењену
колич. са ПДВом
4*7

7

8

9

10

6

Упутство како да се попуни спецификација:
У колону 5 уноси се набавна цена по јединици мере без ПДВ-а
У колону 6 уноси се износ ПДВ-а по јединици мере
У колону 7 уноси се укупна цена по јединици мере саПДВ-ом
У колону 8 уноси се укупна цена за процењену количину без ПДВ-а
У колону 9 уноси се износ ПДВ-а за процењену количину
У колону 10 уноси се укупна цена за процењену количину са ПДВ-ом
Укупна цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива
све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
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Укупна цена за процењену количину без ПДВ-а

_____________динара

Стопа _____% -износ ПДВ-а за процењену количину

_____________динара

Укупна цена за процењену количину са ПДВ-ом

_____________динара

Рок испоруке

Рок за решавање рекламација

________ непрекидно(у складу са потребама Наручиоца)
________не дуже од два дана
а) авансно плаћање

Начин плаћања(заокружити)

б) ________од дана пријема фактуре
в) други начин(уписати)______________________________

Место испоруке

По потреби наручиоца на бензинским пумпама понуђача

НАПОМЕНА :Наведена добра у техничкој спецификацији испоручују се искључиво у количинама
по потреби нахођењу и динамици наручиоца. Приказане процењене количине су дате
оквирно,произвољно, као помоћ понуђачима за квалитетно формирање понуђене цене и
ради лакше оцене понуда и Наручилац их може мењати према потреби и сопственом нахођењу.
Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине,
већ може наручити количине у зависности од својих конкретних потреба. Купац се обавезује да
Продавцу достави потписан и печатом оверен списак својих моторних возила са регистарским
бројевима – називом корисника и врстом нафтних деривата које ће куповати на бензинским
станицама Продавца.
Испорука предметних добара може се кретати највише до износа процењене вредности по
плану Наручиоца.
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УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА :
Начин плаћања:
а) авансно плаћање
б) _________________________________________од дана пријема фактуре
в) други начин(уписати)_____________________________________________________

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ је :
отварања понуда.

___________ дана - (не може бити краћи од 30 дана) од дана

Рок за решавање рекламација: __________ (не дуже од два дана) од дана упућивања
захтева.
Гаранција квалитета добара:квалитет добара,који су предмет ове јавне набавке,мора бити
у складу са уговором,прописима и правилима струке.Квалитет горива мора да буде у складу са
важећим законским и подзаконским прописима Републике Србије, посебно са Правилником о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (Службени гласник РС бр.
123/2012, 63/2013 и 75/2013).

ПОНУЂАЧ
М.П

__________________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ

М.П

__________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомене: Образац понуде са структуром цена понуђач мора да попуни, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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На основу чл. 77. ЗЈН
И З Ј А В A
да понуђач

____________________________________________________

из ___________________ испуњава следеће законске услове за учешће у поступку јавне набавке
мале вредности- добра- бр.1.1.1/2015 – набавка горива за службена возила путем дебитне картице.
обавезни услови на основу чл. 75. ЗЈН
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да и он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде,кривична дела против животне средине,кривично дело примања или давања
мита,кривично дело преваре;
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања и слања позива за подношење понуда, предметне набавке
4. да је измирио доспеле порезе , доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; (не доказује се
изјавом).-Доставити важећу лиценцу-дозволу ,за обављање енергетске делатности:трговина нафтом,дериватима нафте,биогоривима и компримованим природним гасом
,коју издаје Агенција за енергетику Републике Србије, у складу са Законом о енергетици- (
понуђач доставља у виду неоверене копије);
 да је при састављању понуде поштовао обавезе које проистичу из важећих прописа о
заштити на раду,запошљавању и условима рада,заштити животне средине и гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.
 да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
додатни услови на основу чл. 76. ЗЈН







да располаже неопходним финансијским капацитетом – да је за последње три обрачунске
године (2012. 2013. и 2014.),остварио минимум укупан приход који је већи од 12.000.000,00
динара;
да располаже неопходним пословним капацитетом – да је испоручио предметна добра или
слична добра у збирном износу од најмање 6.000.000,00 динара, за последње три
обрачунске године (2012. 2013. и 2014.)
да располаже довољним неопходним техничким и кадровским капацитетом:
да има у радном односу , најмање 15 (петнаест) запошљених радника, оспособљених за
извршење предметне набавке.
да поседује најмање 2( две) бензиске станице на територији града насловног наручиоца;
да поседује најмање 5( пет) бензиских станица дуж аутопута/ева Републике Србије.


Изјаву дајем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу.

Дана:___.___.2015. године
М.П.

Понуђач
______________________
(потпис овлашћеног лица)
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И З Ј А В A
да понуђач ________________________________из ___________________ и подизвођачи/и
:________________________________ из _________________________има/испуњавају посебно све
следеће законске услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности, добра бр.1.1.1/2015 –
набавка горива за службена возила путем дебитне картице.
обавезни услови на основу чл. 75. ЗЈН
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да и он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде,кривична дела против животне средине,кривично дело примања или давања
мита,кривично дело преваре;
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања и слања позива за подношење понуда, предметне набавке
4. да је измирио доспеле порезе , доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; (не доказује се
изјавом).-Доставити важећу лиценцу-дозволу ,за обављање енергетске делатности:трговина нафтом,дериватима нафте,биогоривима и компримованим природним гасом
,коју издаје Агенција за енергетику Републике Србије, у складу са Законом о енергетици- (
понуђач доставља у виду неоверене копије);
 да је при састављању понуде поштовао обавезе које проистичу из важећих прописа о
заштити на раду,запошљавању и условима рада,заштити животне средине и гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.
 да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
додатни услови на основу чл. 76. ЗЈН
 да располаже неопходним финансијским капацитетом – да је за последње три обрачунске
године (2012. 2013. и 2014.),остварио минимум укупан приход који је већи од 12.000.000,00
динара;
 да располаже неопходним пословним капацитетом – да је испоручио предметна добра или
слична добра у збирном износу од најмање 6.000.000,00 динара, за последње три
обрачунске године (2012. 2013. и 2014.)
 да располаже довољним неопходним техничким и кадровским капацитетом:
 да има у радном односу , најмање 15 (петнаест) запошљених радника, оспособљених за
извршење предметне набавке.
 да поседује најмање 2( две) бензиске станице на територији града насловног наручиоца;
 да поседује најмање 5( пет) бензиских станица дуж аутопута/ева Републике Србије.


Изјаву дајем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу.

Дана:___.___.2015. год
М.П
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ПОНУЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

М.П

М.П

ПОДИЗВОЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Ову изјаву овлашћено лице понуђача попуњава , заједно са овлашћеним лицем/има
подизвођачем/има потписује и оверава печатом, само уколико понуђач извршење предметне
јавне набавке делимичноповерава подизвођачу/има.
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И З Ј А В A
групе понуђача:
(носилац групе:____________________________ из ______________;
члан групе:________________________________ из ______________;
члан групе:________________________________ из ______________;
члан групе:________________________________ из ______________)
да сваки понуђач из групе испуњава следеће услове прописане Законом о јавним набавкама за
учешће у поступку јавне набавке мале вредности-добра- бр.1.1.1/2015 - набавка горива за
службена возила путем дебитне картице.
обавезни услови на основу чл. 75. ЗЈН
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да и он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде,кривична дела против животне средине,кривично дело примања или давања
мита,кривично дело преваре;
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања и слања позива за подношење понуда, предметне набавке
4. да је измирио доспеле порезе , доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; (не доказује се
изјавом).-Доставити важећу лиценцу-дозволу ,за обављање енергетске делатности:трговина нафтом,дериватима нафте,биогоривима и компримованим природним гасом
,коју издаје Агенција за енергетику Републике Србије, у складу са Законом о енергетици- (
понуђач доставља у виду неоверене копије);
 да је при састављању понуде поштовао обавезе које проистичу из важећих прописа о
заштити на раду,запошљавању и условима рада,заштити животне средине и гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.
 да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
додатни услови на основу чл. 76. ЗЈН
 да располаже неопходним финансијским капацитетом – да је за последње три обрачунске
године (2012. 2013. и 2014.),остварио минимум укупан приход који је већи од 12.000.000,00
динара;
 да располаже неопходним пословним капацитетом – да је испоручио предметна добра или
слична добра у збирном износу од најмање 6.000.000,00 динара, за последње три
обрачунске године (2012. 2013. и 2014.)
 да располаже довољним неопходним техничким и кадровским капацитетом:
 да има у радном односу , најмање 15 (петнаест) запошљених радника, оспособљених за
извршење предметне набавке.
 да поседује најмање 2( две) бензиске станице на територији града насловног наручиоца;
 да поседује најмање 5( пет) бензиских станица дуж аутопута/ева Републике Србије.
Дана ___.___.2015.године

НОСИЛАЦ ГРУПЕ
M.П
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______________________
(Потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Попуњава, потписује и оверава носилац групе понуђача само за случај
заједничког наступа и давања заједничке понуде.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ НЕЋЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ
ПОДИЗВОЂАЧУ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - добрабр.1.1.1/2015 – набавка горива за службена возила путем дебитне картице.

 Изјаву дајем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу,
да извршење набавке нећемо делимично поверити подизвођачу.

Дана:___.___.2015.године
ПОНУЂАЧ
М.П.

_____________________
(потпис овлашћеног лица)
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РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Јавна набавка мале вредности-добара- бр. 1.1.1/2015 – набавка горива за службена возила путем
дебитне картице:
Понуђач: __________________________________________________________________

Ред
бр.

Референтни наручилац

Број и датум
уговора

Уговорена
вредност

Напомена
само за чланове
групе

1.
2.
3.
4.
5.
(заокружити начин на који се подноси понуда):
а) самостално
б) са подизвођачем
в) подноси заједничку понуду – група понуђача

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Датум ___.___.2015. год.
У Нишу

М.П
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________________________
(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач________________________________________из__________,
Поступајући у складу са чл. 88.став 1.Закона,доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде за јавну набавку мале вредности-добра- бр.1.1.1/2015 – набавка горива за
службена возила путем дебитне картице.

како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ________________________________

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца,Наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,(ако су израђени у складу са
спецификацијама наручиоца ,за ову набавку) и трошкове прибављања средстава обезбеђења,под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена:ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

Дана____.____.2015.године

ПОНУЂАЧ
М.П.

________________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да се определи
да претходно попуњено образац трошкова припреме понуде потпиши и печатом овере сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити,потписати и печатом оверити Образац трошкова припреме понуде
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МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ПУТЕМ ДЕБИТНЕ КАРТИЦЕ

Закључен дана__.__.2015. године у Нишу
између:
Установе Спортски центар „Чаир“, Ниш, ул. 9. Бригаде број 10, ПИБ: 101531882, мат.број:
07204078, т.р.:840-554668-62, коју заступа директор мр. Драган Перић ( у даљем тексту : Купац) с
једне стране
и
„______________________________“ул._____________________из________ПИБ:______________,
мат.број:______________тек.рачун:________________,банка_________________којег
заступа
_____________________(у даљем тексту :Продавац) с друге стране
Продавац ће услуге пружати (заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
_____________________________________________ из __________________
_____________________________________________ из __________________
в) заједнички, у групи са:
_____________________________________________ из __________________
_____________________________________________ из __________________
(Зависно од наступа један део ће бити брисан).
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
 Да је Купац на основу одредаба чл.39 .ст.1 . Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,
бр.124/12), спровео јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности, чији је предмет
набавка горива путем дебитне картице.
 Да је Продавац __.__2015. године доставио Купцу понуду број ______ од ___.___.2015
године која је саставни део овог уговора;
 Да је Купац прихватио у потпуности понуду Продавца и да је донео Одлуку о додели
уговора о набавци горива за службена возила путем дебитне картице,
број _________од __.__.2015 године, на основу критеријума најнижа понуђена цена.
Члан 2.
Предмет овог уговора је куповина нафтних деривата путем дебитне картице за гориво, на
бензинским станицама-малопродајним објектима Продавца, а за службена возила Купца.
Списак бензинских станица Продавца на којима Купац преузима предметна добра коришћењем
картице, представља саставни део овог Уговора.
Купац се обавезује да Продавцу по потписивању Уговора, достави потписан и печатом оверен
списак својих моторних возила са регистарским бројевима – називом корисника и врстом нафтних
деривата које ће куповати на бензинским станицама Продавца.
Купац се обавезује да за свако своје возило од Продавца купује искључиво гориво наведено у
спецификацији из предходног става.
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Члан 3.
Цене уговорених нафтних деривата умањују се за моторне бензине и дизел горива на основу
преузетих количина деривата на месечном нивоу, за календарски месец, по важећим скалама
Продавца из прилога овог Уговора.
Цене се мењају одлукама Понуђача у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у
Републици Србији.Цена важи на дан испоруке.
Члан 4.
Обрачун попуста врши се на месечном нивоу, када се утврђује преузета количина робе за тај месец
и одређује висина попуста у складу са чланом 4.овог Уговора. Припадајући попуст одобрава се
Купцу испостављањем ноте одобрења до краја текућег месеца за претходни и за тај износ се
увећава стање средстава на картицама Купца.
Члан 5.
Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата које врши Купац.
Картице се издају Купцу након потписивања Уговора сагласно Захтеву и Спецификацији возила за
издавање картице.
Члан 6.
Купцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по свакој картици, на основу достављених података
од стране Купца.
Уговорне стране су дужне да изврше примопредају картица, о чему се саставља Записник који
потписују овлашћени представници обе уговорне стране.
Члан 7.
Купац се обавезује да картице чува са дужном пажњом да не би дошло до злоупотребе или
губитка. Купац се обавезује да у случају губитка, крађе или уништења картице, о томе без
одлагања обавести Продавца у писаној форми.
Продавац се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или уништењу картице, исту
утврди неважећом.
У случају раскида-непродужавања уговора, Купац је дужан да картице врати продавцу.
Члан 8.
Уколико се Купац не придржава одредаба овог Уговора, Продавац задржава право блокирања и
одузимања свих издатих картица.
Члан 9.
Купац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење картице.
Купац уплаћује динарска средства на текући рачун Продавца.
Купац уплату врши на основу предрачуна и према инструкцијама Продавца, са обавезним
навођењем броја предрачуна у пољу позива на број у налогу за плаћање.
Број предрачуна важи само за једну уплату Купца, при чему приликом сваке уплате Купац наводи
број новог предрачуна који добија од Продавца у пољу позива на број у налогу за плаћање.
Приликом плаћања, Купац је у обавези да сваку профактуру плаћа појединачно и да у налогу за
плаћање наведе позив на број документа (профактуре) по ком врши плаћање.
На основу извршених уплата,Купцу се на крају месеца издаје листа извршених авансних уплата и
авансни рачун за неискоришћена средства.
Члан 10.
Купац може преузимати предметна добра на бензинским станицама путем картице, до износа
уплаћених средстава. Цене набавке предметних добара , која су предмет овог Уговора , дата је у
понуди Продавца бр.________од___.___,.2015. ,појединачно по траженим позицијама у износу
_____________без ПДВ-а и __________________дин са ПДВ-ом..
Уговорна укупна цена добара за процењене количине дата у понуди Продавца из чл. 1. овог
Уговора износи ____________________(_____________________________) динара без урачунатог
ПДВ-а, односно ______________________ (__________________________________) динара са
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урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена датих у понуди Продавца и
приказаних процењених количина.
Вредност Уговора биће позната по истеку уговорне године, на основу стварно испоручене количине
предметних добара. Набавка која је предмет уговора планирана је финансијским планом и Планом
јавних набавки Купца (позиција -____*__ ,конто__*,__економска класификација_______*) која се
процењује на *_____________________динара без ПДВ-а.
Члан 11.
Продавац једном месечно, последњег дана у месецу, доставља Купцу коначан рачун за испоручено
гориво у претходном месецу, заједно са спецификацијама о трансакцијама извршеним путем
картице.
Уколико нека купопродајна трансакција, обављена у обрачунском периоду, не буде обухваћена
фактуром за тај период, биће укључена у фактуру за наредни обрачунски период.
Члан 12.
Продавац се обавезује да ће у периоду важења овог уговора, на својим бензинским станицамамалопродајним објектима, Купцу сукцесивно испоручивати гориво у складу са овим уговором, а
под условом из прихваћене понуде Продавца.
Продавац гарантује квалитет предметних добара. Квалитет мора да буде у складу са важећим
законским и подзаконским прописима Републике Србије, посебно са Правилником о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног порекла (Службени гласник РС бр. 123/2012, 63/2013 и
75/2013).
Члан 13.
Купац прихвата да испуњење обавезе Продавца из овог уговора може бити онемогућено
наступањем:
 више силе;
 услед забране, или ограничења испоруке робе актом државних органа;
 због недостатка сирове нафте.
У случају наступања једне или више наведених околности из става 1.овог члана, Продавац не
сноси одговорност за неиспоручене количине
Продавац је дужан да благовремено обавести, на један од уобичајених начина, писано Купца о
настајању једне или више околности из става 1.овог члана и наведе врсту, почетак и вероватан,
односно очекиван крај дејства те околности.
Члан 14.
Закључивањем овог Уговора, Купац прихвата сва права и обавезе утврђене Општим правилима и
условима за издавање и коришћење дебитне картице за гориво, која чине саставни део овог
Уговора.
Уговорне стране могу отказати Уговор у писаној форми, при чему је отказни рок 30 дана од дана
обавештења друге уговорне стране.
Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи 1( једну ) годину.
Уговор престаје да важи и пре уговорног рока уколико дође до исцрпљења планираних процењених
средстава Купца.
Све измене и допуне овог уговора су пуноважне искључиво ако су састављене у форми анекса
Уговора и ако су анексе Уговора потписале обе уговорне стране.
Члан 16.
На односе уговорних страна настале поводом спровођења одредаба овог уговора, а који нису
регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
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Члан 17.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати
да реше споразумно.
Уколико спорови између Купца и Продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност
Привредног суда у Нишу.
Члан 18.
- Прилог 1:Списак бензинских станица на којима Купац може користити дебитну картицу;
- Прилог 2:Спецификација возила за издавање дебитне картице бр.____*______ ;
- Прилог 3:Општа правила и услови за издавање и коришћење дебитне картице
бр.____*______ ;
- Прилог 4:Захтев за издавање дебитне картице бр.____*______ ;
- Прилог 5:Записник о промопредаји дебитне картице бр.____*______ ;
- Прилог 6:Скала попуста на преузете количине нафтних деривата.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка са једнаком доказном снагом, од којих по 2
(два) примерка за обе уговорне стране.
ПРОДАВАЦ
_____________________
(потпис овлашћеног лица)

КУПАЦ
______________________
директор мр. Драган Перић

НАПОМЕНА:
Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са Понуђачем коме
буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђачбез оправданих разлога одбије да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења
испуњења обавеза у поступку јавне набавке( ако је потраживана).Понуђач је дужан да Модел
уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином Модела
уговора.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
попуњен Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
Модел уговора. Делове Модела уговора означене * попуњава Наручилац.
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О В Л А Ш Ћ Е Њ Е ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

(име и презиме лица које представља понуђача)
из__________________________ул.____________________________бр.л.к._________________
овлашћује се да у име
________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
из ________________, може да учествује у поступку јавне набавке мале вредности- добра- бр.
1.1.1/2015 – набавка горива за службена возила путем дебитне картице Установе
СЦ „Чаир“.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања
понуда.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно
попуњено овлашћење представника понуђача потпишу и печатом овере сви понуђачи из
групепонуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити овлашћење представника понуђача.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може
користити.
Дана: __.__. 2015.године

Понуђач
М.П.
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_______________________
(потпис овлашћеног лица)

