ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ- ЦРВЕНИ КРСТ НИШ
(основан 1878)
18000 Ниш, Обреновићева 39
http://www.cknis.org.rs/

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС" бр. 86/15), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке, број 193-2 од 11.06.2019. године и Решења о образовању
комисије за јавну набавку, број 116/1 од 11.06.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
за
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
БРOJ 3/2019 – НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА МОТОРНА ВОЗИЛА
(ЕВРО ПРЕМИЈУМ BMB 95 И ЕВРО ДИЗЕЛ)

Датум и време
11.7.2019. године до 1400 часова
11.7.2019. године у 1600 часова

Крајњи рок за подношење понуда
Јавно отварање понуда

У Нишу, јул 2019. године
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
I Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке
II Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга,начин
спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења, евентуалне додатне услуге и сл. – Спецификација предмета набавке
III Упутство понуђачима како да сачине понуду
IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и чл. 76. Закона о
јавним набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова
V Критеријуми за доделу уговора
VI Изјава понуђача
VII Изјава понуђача и подизвођача
VIII Изјава групе понуђача
IX Изјава понуђача о независној понуди
X Изјава понуђача и подизвођачао независној понуди
XI Изјава групе понуђачао независној понуди
XII Овлашћење представника понуђача
XIII Образац понуде са обрасцем структуре цене и упутством како да се
попуни
XIV Модел уговора
XV Образац трошкова припреме понуде
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И
ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац: Црвени крст Србије - Црвени крст Ниш,
Матични број: 07173199; ПИБ: 100338133
Адреса: 18000 Ниш, ул. Обреновићева 39
Интернет страница:http://www.cknis.org.rs/
Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и законима,
прописима, стандардима, уредбама, нормама квалитета и техничким условима који
важе за предметну јавну набавку.
Предмет јавне набавке: Добра
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке су добра - Набавка горива
за службена моторна возила (Евро премијум BMB 95 и Евро дизел) (брoj 3/2019)
Назив и ознака из општег речника набавке:
09132100-4 Безоловни бензин,
09134200-9 Дизел гориво
Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о
јавној набавци.
Лицe за контакт у времену од 8:30 до 14:00 сати (од понедељка до петка) je
Сања Стојановић из Црвеног крста Ниш, контакт телефон/телефакс: 018/511-316,
e-mail:sekretar@cknis.org.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. - СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА
НАБАВКЕ
Спецификација предмета набавке
Врста добара: Набавка горива за службена моторна возила (Евро премијум BMB 95
и Евро дизел) на годишњем нивоу за годишње потребе службених аутомобила
Црвенog крстa Ниш.
Техничке карактеристике: Добављач за бензин - Евро премијум BMB 95 и дизел
- Евро дизел гарантује да испоручена предметна добра имају оне техничке
карактеристике које одговарају траженој спецификацији и стандардима, а у свему у
складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног
порекла ("Службени гласник РС", бр. 111 од 29. децембра 2015, 106 од 28. децембра
2016, 60 од 20. јуна 2017, 117 од 27. децембра 2017, 120 од 30. децембра 2017 –
исправка), 50 од 29. јуна 2018, 101 од 20. децембра 2018.
Период испоруке: Испорука добара вршиће се свакодневно у складу са обимом и
динамиком које утврђује Наручилац, путем дебитних картица по закључењу уговора
и то на бензинским станицама Добављача (за бензин - Евро премијум BMB 95 и
дизел - Евро дизел) које Добављач поседује, тј. користи.
Место испоруке: Сукцесивна и гарантована испорука бензина - Евро премијум
BMB 95 и дизела - Евро дизел путем дебитних картица (које гласе на
регистрационe ознакe службених аутомобила, која су у власништву Црвенog крстa
Ниш), а према потребама Наручиоца. Наручивање и преузимање картица, вршиће се
на тај начин што ће Наручилац доставити Добављачу писмени захтев за издавање
картица, као и регистарске бројеве службених аутомобила. Добављач је у обавези да
на својим станицама за снабдевање возила моторним и другим горивима у трговини
на мало на територији Републике Србије (у даљем тексту: бензинска станица, у
складу са Правилником о минималним техничким условима за обављање трговине
дериватима нафте и биогоривом („Службени гласник РС“, бр. 68/2013 и 81/2015)),
обезбеди могућност продаје предметних добара путем дебитних картица и
могућност увида Наручиоца у потрошњу истих.
Квантитативан и квалитативан пријем добара: испорука предметних добара
вршиће се у складу са важећим законским и подзаконским прописима.
Мерење се врши уређајима одобрених типова од стране Дирекције за мере и
драгоцeне метале. Испоручена добра морају у погледу квалитета испуњавати
стандарде SRPS и у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за
течна горива нафтног порекла ("Службени гласник РС", бр. 111 од 29. децембра
2015, 106 од 28. децембра 2016, 60 од 20. јуна 2017, 117 од 27. децембра 2017, 120 од
30. децембра 2017 – исправка), 50 од 29. јуна 2018, 101 од 20. децембра 2018.
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III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара,
брoj 3/2019 – Набавка горива за службена моторна возила (Евро премијум
BMB95 и Евро дизел), објављен је на Порталу јавних набавки Управе за јавне
набавке
http://portal.ujn.gov.rs/
и
на
интернет
страници
наручиоца
http://www.cknis.org.rs/јавне-набавке/
Комплетном понудом сматраће се свака понуда која садржи:
а)
Изјаву понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, уколико
понуђач самостално подноси понуду,
или
Изјаву понуђача и подизвођача –попуњену, печатом оверену и потписану,
уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,
или
Изјаву групе понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, уколико
понуду подноси група понуђача.
б)
Изјаву понуђача о независној понуди – попуњену, печатом оверену и
потписану, уколико понуђач самостално подноси понуду,
или
Изјаву понуђача и подизвођача о независној понуди –попуњену, печатом
оверену и потписану, уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,
или
Изјаву групе понуђача о независној понуди – попуњену, печатом оверену и
потписану, уколико понуду подноси група понуђача.
в) Образац понуде са обрасцем структуре цене -попуњен, печатом оверен
и потписан;
г)

Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан;

д) Изјаву/Списак бензинских станица са локацијама, дата под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу и потписана од стране понуђача, да
понуђач има:
минимум по 1 (једну) бензинску станицу са обе стране пута Ниш – Београд,
Ниш – Краљево и Ниш - Зајечар и
минимум 1 (једну) бензинску станицу на територији града Ниша, на
удаљености не већој од 5 км од адресе наручиоца, Обреновићева 39, 18000 Ниш, са
радним временом од 00-24 часа. (Удаљеност понуђача до наведене локације
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Наручиоца се утврђује на
https://www.google.rs/maps/ .)

основу

најкраће удаљености добијене на сајту:

ђ) Копију Лиценце или Решења о издатој лиценци за обављање енергетске
делатности број 21: трговине моторним и другим горивима на станицама за
снабдевање превозних средстава, издату од стране Агенције за енергетику
Републике Србије.
* у случају подношења заједничке понуде, доставити споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне
јавне набавке, а који обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог
Упутства.
*понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова припреме
понуде - попуњен, печатом оверен и потписан.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио
накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ 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 оквиру понуде.
1.
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на
српском језику на коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се
води поступак јавне набавке.
2.
НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на
коју понуђач уписује следеће податке: назив, адресу седишта, телефон и контакт
особу подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу примаоца понуде - Црвени крст
Ниш, ул. Обреновићева 39, 18000 Ниш, (број и назив јавне набавке за коју подноси
понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.
Наручилац не одговара за оштећења коверте или кутије настале у
транспорту и за неадекватно достављење понуде.
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У случају да је понуда поднета од стране групе понуђача потребно је
назначити на коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и навести назив и адресу
седишта свих понуђача из групе понуђача.Понуду доставити на адресу: Црвени крст
Ниш, ул. Обреновићева 39, 18000 Ниш.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до 11.7.2019. године
00
до 14 сати.
Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, по истеку рока за подношење
понуда, у 1600 сати, у објекту Црвеног крста Ниш, у улици Обреновићева 39 (сала
Црвеног крста Ниш).
Црвени крст Ниш ће, по пријему одређене понуде, на коверти или на кутији у
којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно,
Црвени крст Нишће предати понуђачу потврду пријема понуде у којој ће навести
датум и сат пријема понуде.
Понуда коју Црвени крст Ниш није примиo у року одређеном за подношење
понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Подаци које су понуђачи у обавези да унесу у обрасце морају бити јасно,
читко откуцани или написани неизбрисивим мастилом, оверени печатом понуђача и
потписом овлашћеног лица, а у свему у складу са обрасцима из конкурсне
документације.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да претходно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији
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
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача која
претходно попуњена мора бити потписана и оверена печатом од стране сваког
понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из
групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
Изјаве групе понуђача, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно
је назначити на коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и навести назив, адресу
седишта, контакт особу, телефон, телефакс и e-mail свих понуђача из групе
понуђача.
Пожељно је да понуђач понуду повеже у јединствену целину.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или
опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења 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 понудеса назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“и да у року
одређеном за подношење понуда достави на адресу: Црвени крст Ниш, ул.
Обреновићева 39, 18000 Ниш.
„Измена понуде за поступак јавне набавке мале вредности добара, брoj
3/2019 – Набавка горива за службена моторна возила (Евро премијум BMB95 и
Евро дизел) - „НЕ ОТВАРАТИ“,или
„Допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности добара, брoj 3/2019
– Набавка горива за службена моторна возила (Евро премијум BMB95 и Евро
дизел) „НЕ ОТВАРАТИ“,или
„Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредности добара, брoj 3/2019
– Набавка горива за службена моторна возила (Евро премијум BMB95 и Евро
дизел) - „НЕ ОТВАРАТИ“,или
„Измена и допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности
добара,брoj 3/2019 – Набавка горива за службена моторна возила (Евро
премијум BMB95 и Евро дизел) - „НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести назив, адресу седишта, контакт
особу, телефон, телефакс и e-mail свих понуђача из групе понуђача.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да
мења своју понуду.
5. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ
МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ
КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ
ПОНУДА
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује
у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких
понуда.
У делу конкурсне документације Образац понудеса обрасцем структуре цене 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.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има
дужан је да у делу конкурсне документације Образац понудеса обрасцем структуре
цене и Моделу уговора наведе да понуду подноси са подизвођачем/има, назив и
адреса седишта подизвођача, док је у Обрасцу понуде са обрасцем структуре цене
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дужан да наведе и проценат од укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део предмета набавке који ће
поверити подизвођачу, као и да достави обрасце и доказе тражене конкурсном
документацијом.
Претходно попуњену Изјаву понуђача и подизвођача потписују, печатом
оверавају понуђач и сви подизвођачи.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који извршење набавке делимично повери подизвођачу, тај подизвођач ће бити
наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач, oдносно Добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење
уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
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, дужан је да достави понуђач за
подизвођача, у случају да вредност дела набавке повереног подизвођачу не прелази
10% укупне вредности јавне набавке.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације
Образац понуде са обрасцем структуре цене и упутством како да се попуни и Модел
уговорамора навести све понуђаче из заједничке понуде.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених
конкурсном документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно
садржи податке о:
1)
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2)
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу
уговора.
У споразуму навести назив и адресу седишта понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији, у
случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе
попуни, потпише и печатом овери све обрасце дате у конкурсној
документацији,изузев Изјаве групе понуђача.
Претходно попуњену Изјаву групе понуђача потписују и печатом оверавају
сви понуђачи из групе понуђача.
Изјаву групе понуђача потписују, печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача.
Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75.ст. 1. тач. 1), 2) и 4), Закона, а додатне
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услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди
другачије.
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.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА И РОК
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
8.1. Начин и услови плаћања
Наручилац ће у складу са текућим потребама, сукцесивно уплаћивати аванс на
текући рачун Добављача за куповину предметних добара и са тим средствима ће
располагати путем дебитних картица. Сваку уплату аванса (средстава), Добављач ће
евидентирати у свом систему. Са овим захтевом понуђач се саглашава
потписивањем Обрасца понуде са спецификацијом добара и обрасцем структуре
цене са упутством за попуњавање.
Плаћање добара која су предмет набавке вршиће се авансно.
На основу извршених авансних уплата, Наручиоцу се издаје коначна фактура
која гласи на износ потрошених средстава и служи за „затварање“ аванса једанпут
месечно. Понуђач је дужан да једном месечно уз коначну фактуру доставља
Извештај о месечном снабдевању горива по свим дебитним картицама.
Наручилац може преузимати гориво до висине уплаћених средстава.
Уколико снабдевање у обрачунском периоду не буде обухваћено извештајем за
тај период, биће обухваћено извештајем за наредни период.
8.2. Захтеви у погледу места и рока испоруке
Испорука добара вршиће се у складу са обимом и динамиком које утврђује
Наручилац, путем дебитних картица по закључењу уговора и то на бензинским
станицама Добављача.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде наводи Понуђач и он не може бити краћи од 60 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.
8.4. Захтев у погледу гаранције
Добављач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку
предметних добара са техничким карактеристикама које одговарају траженој
спецификацији и стандардима, а у свему у складу са Правилником о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног порекла ("Службени гласник РС", бр. 111
од 29. децембра 2015, 106 од 28. децембра 2016, 60 од 20. јуна 2017, 117 од 27.
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децембра 2017, 120 од 30. децембра 2017 – исправка). 50 од 29. јуна 2018, 101 од 20.
децембра 2018.
9.
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се
за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а.
Јединичне цене добара дате у Обрасцу понуде са спецификацијом добара и
обрасцем структуре цене не могу се мењати до истека рока важења понуде.
Уговорена цена предметних добара може се мењати у складу са одлукама
Добављача и кретањем цена на тржишту течних горива нафтног порекла – бензина EVRO PREMIJUM BMB 95 и дизела - EVRO DIZEL за бензин и дизел, на територији
Републике Србије или сходно одлуци надлежног државног органа којом се
прописују цене нафтних деривата.
Информације о ценама предметних добара морају бити доступне/истакнуте на
бензинским станицама Добављача.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чл. 92. Закон о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих
њених саставних делова које сматра меродавним и исте, по добијању образложења,
проверити.
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 оквиру понуде.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
I
Понуђач коме je додељен уговор – Пружалац услуга je дужан да у тренутку
закључења уговора достави Наручиоцу као средство обезбеђења за добро
извршење посла:
1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним
пријемом исте од стране пословне банке,менично овлашћење (попуњено, печатом
оверено и потписано) и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног
за заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне
банке и иста не сме бити перфорирана.
Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на
износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно,
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим
прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа
и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на
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текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових
правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи
од дана истека рока за коначно извршење посла.
Уколико Пружалац услуга не достави Наручиоцу наведену меницу,
Наручилац има право да реализује меницу дату као средство обезбеђења за
озбиљност понуде.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла,
рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора
да се продужи.
Уколико се Пружалац не буде придржавао уговорених обавеза у погледу
доброг извршења посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети
износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И
ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
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, а испод поменуте ознаке
потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу
који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном
бојом, поред њега мора да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте
ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
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 је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је
као такве, у скалду са закон, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и
податке о поднетим понудама до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елементата критеријума и
рангирање понуда, сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуда.
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Захтев за додатним
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информацијама или појашњењима заинтересовано лице упутиће на адресу
наручиоца или на e-mail: sekretar@cknis.org.rs са
напоменом:
"Захтев
за
додатним информацијама или појашњењима - ЈН бр. 3/2019".
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, нарачилац 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 у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
13. 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.
14. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву из конкурсне
документације (Изјава понуђача или Изјава понуђача и подизвођача или Изјава
групе понуђача), дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је при
састављању своје понуде поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности на снази у време подношења понуде и којом
потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВАСА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано
лице, које има интерес задоделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и
који је претрпео или би могао да претрпиштету због поступања наручиоца противно
одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом
пошиљком
са
повратницом,
телефаксом
на
број:018/511-316,
email:sekretar@cknis.org.rs.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока
заподношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева ускладу са чланом 63. став 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, анакон истека рока из члана 149. став 3. ЗЈН,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношењепонуда.
После доношења Oдлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или Oдлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за
заштиту права је 10 (десет) 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 захтева из члана 149.
став 3. и 4. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана150. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу од:
1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара;
14/ 39

2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара;
Уз захтев доставити доказ о плаћеној такси у складу са чланом 156. став 1.
тачка 2) и 4). ЗЈН ("Службени гласник Репиблика Србија" број 124/2012, 14/2015 и
68/2015), у износу од 120.000,00 динара, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије за заштиту права
понуђача у поступцима јавних набавки: (http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplatirepublicke-administrativne-takse.html).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
17. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је
додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева
за заштиту права из члана 149. Закона.
Уговор о јавној набавци, потписан од стране наручиоца, ће бити достављен
понуђачу коме је додељен уговор, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама. Понуђач
коме је додељен уговор је у обавези да исти потпише, овери и достави наручиоцу у
року од 8 (осам) дана од дана пријема.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.
став 2. тачка 5) Закона.

IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
ЧЛ. 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне и додатне условеза учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона, а исте доказује достављањем следећих доказа, и то:
1.
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона:да је регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2.
Услов изчл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона:да он и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона: да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или
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стране државе када има седиште на њеној територији.
4.
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона: да има важећу дозволу
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке – Важећу
лиценца Агенције за енергетику Републике Србије за обављање енергетске
делатности број 21: трговине моторним и другим горивима на станицама за
снабдевање превозних средстава (на територији Републике Србије).
5.
Услов из чл. 75. ст. 2. Закона: да је при састављању понуде поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
6. Услов из чл. 76.став 2. Закона - технички капацитет: да понуђач има:
минимум по 1 (једну) бензинску станицу са обе стране пута Ниш –
Београд, Ниш – Краљево и Ниш - Зајечар и
минимум 1 (једну) бензинску станицу на територији града Ниша, на
удаљености не већој од 5 км од адресе наручиоца, Обреновићева 39, 18000 Ниш, са
радним временом од 00-24 часа.
(Удаљеност понуђача до наведене локације Наручиоца се утврђује на
основу најкраће удаљености добијене на сајту: https://www.google.rs/maps/ .)
Испуњеност услова из члана 26. Закона, обавезних услова из чл. 75 став 1.
тач. 1), 2) и 4) и из чл. 75. став 2.Закона и додатног услова из чл. 76. став 2.
Закона– технички капацитет, за учешће у поступку предметне јавне набавке
доказује се достављањем:
а)
Изјаве понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, уколико
понуђач самостално подноси понуду,
или
Изјаве понуђача и подизвођача –попуњене, печатом оверене и потписане(од
стране овлашћеног лица понуђача и свих подизвођача и оверену печатом), уколико
понуђач подноси понуду са подизвођачем
или
Изјаве групе понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане(од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача), уколико понуду подноси
група понуђача.
б)
Изјаве понуђача о независној понуди – попуњену, печатом оверену и
потписану, уколико понуђач самостално подноси понуду,
или
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Изјаву понуђача и подизвођача о независној понуди –попуњену, печатом
оверену и потписану, уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,
или
Изјаву групе понуђача о независној понуди – попуњену, печатом оверену и
потписану, уколико понуду подноси група понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, попуњена Изјава
понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
сваког подизвођача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, попуњена Изјава понуђача и
подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
в)
1) Лиценца или Решење о издатој лиценци за обављање енергетске
делатности број 21: трговине моторним и другим горивима на станицама за
снабдевање превозних средстава, издата од стране Агенције за енергетику
Републике Србије,
г) Изјава/Списак бензинских станица са локацијама, дата под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, печатом оверена и потписана од стране
понуђача, да понуђач има:
минимум по 1 (једну) бензинску станицу са обе стране пута Ниш – Београд,
Ниш – Краљево и Ниш - Зајечар и
минимум 1 (једну) бензинску станицу на територији града Ниша, на
удаљености не већој од 5 км од адресе наручиоца, Обреновићева 39, 18000 Ниш, са
радним временом од 00-24 часа. (Удаљеност понуђача до наведене локације
Наручиоца се утврђује на основу најкраће удаљености добијене на сајту:
https://www.google.rs/maps/ .)
Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) и
из члана 75. став 2. Закона.
Додатни услов у погледу техничког капацитета понуђач и подизвођач
испуњавају заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
попуњену Изјаву понуђача и подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица
понуђача и свих подизвођача и оверену печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
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Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са
чланом 81. Закона:
Уколико понуду подноси група понуђача,понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава све услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) и
изчлана 75. став 2. Закона. Додатни услов у погледу техничког капацитета група
понуђача испуњава заједно.
Уколико понуду подноси група понуђача,иста је дужна да достави попуњену Изјаву
групе понуђача, потписану од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверену печатом.
Начин достављања доказа:
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може 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 доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа. У случају да понуда понуђача не садржи доказ
одређен законом или конкурсном документацијом, понуђач је дужан да у понуди
наведе интернет страницу на којој су исти подаци јавно доступни. Наручилац не
може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим
законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да достављају доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН, јер је јавно
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs).
Понуђачи који се налазе у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре и који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне
регистре не морају да доставе доказе из чл. 75 ст. 1. тач. 1), 2) и 4), ЗЈН: извод из
регистра агенције за привредне регистре, Потврде надлежног суда, односно МУП-а,
да понуђач односно, његов законски заступник, нису осуђивани за крвична дела која
су наведена у чл. 75 ст. 1 тач. 2) ЗЈН, потврде надлежног суда или надлежног органа
за регистрацију привредних субјеката да понуђачу није изречена мера забране
обављања делатности и потврде надлежног пореског органа и организације за
обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у
поступку приватизације. Уколико понуђач на овај начин доказује испуњеност
наведених услова, дужан је да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру
понуђача.Као доказ о извршеном упису у регистар, пожељно је да понуђач достави
копију решења регистратора о извршеном упису или други одговарајући доказ.
Понуђач је дужан да без одлагања писано обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
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доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду
када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
VКРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1.

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када
постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који
нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуђача који нуди добра
домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у
односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла. У
понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.
2. КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном
ценом, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи
рок важења понуде.
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном
ценом и истим рок важења понуде, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који има више спроведених трансакција.
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VI ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач __________________________________________________________ из
____________________, у поступку јавне набавке мале вредности добара,брoj
3/2019 – Набавка горива за службена моторна возила (Евро премијум BMB 95 и
Евро дизел), испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита и кривично дело преваре;
 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(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има
обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе).
Дана ____.____. 2019. године
ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
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VII ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача
и подизвођача, дајемо следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________ из ____________________
и подизвођач
_________________________________________ из ____________________
_________________________________________ из ____________________

у поступку јавне набавке мале вредности добара,брoj 3/2019 – Набавка горива за
службена моторна возила (Евро премијум BMB 95 и Евро дизел), испуњава све
услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита и кривично дело преваре;
 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(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има
обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе);
Дана ____.____. 2019. године
ПОНУЂАЧ

М.П._______________________
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(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим овлашћеним лицем/има
подизвођач/има потписује и оверава печатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке
делимично поверава подизвођачу/има.
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VIII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача
из групе понуђача, дајемо следећу

ИЗЈАВУ

Понуђачи из групе понуђача:
___________________________________ из ____________________
___________________________________ из ____________________
___________________________________ из ____________________

у поступку јавне набавке мале вредности добара,брoj 3/2019 – Набавка горива за
службена моторна возила (Евро премијум BMB 95 и Евро дизел), испуњава све
услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита и кривично дело преваре;
 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(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има
обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе);
Дана ____.____. 2019. године
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ПОНУЂАЧ

М.П._______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П._______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ
М.П._______________________
(потпис овлашћеног лица)
Напомена: Изјаву групе понуђача дужна су да потпишу и печатом овере сва овлашћена лица понуђача из
групе понуђача.
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IX

ИЗЈАВА П О Н У Ђ А Ч А О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник дајем
следећу
ИЗЈАВУ
У складу са чланом 26. и 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/2012,
14/15
и
68/15),
понуђач__________________________________________из_____________,у
поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 3/2019 – Набавка горива за
службена моторна возила (Евро премијум BMB 95 и Евро дизел):
потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима;
изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Дана: ____.____.2019. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

______________________
(потпис овлаћеног лица)
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X

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача
и подизвођачадајемо следећу
ИЗЈАВУ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,
14/15
и
68/15)
понуђач
____________________________________________________из__________________,
у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 3/2019 – Набавка горива за
службена моторна возила (Евро премијум BMB 95 и Евро дизел), потврђује да је
понуду за предметни поступак јавне набавке поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“
бр.
124/2012,
14/15
и
68/15),
понуђач___________________________________из_______________ и подизвођач/и
__________________________________________ из ______________________
__________________________________________ из ______________________
у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 3/2019 – Набавка горива за
службена моторна возила (Евро премијум BMB 95 и Евро дизел), изјављују да су
поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Дана: ____.____.2019. године
ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)

ПОДИЗВОЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)

ПОДИЗВОЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Претходно попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
сваког подизвођача и оверена печатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично поверава
подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно
је копирати исту, попунити, потписати и печатом оверити на наведен начин.
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XI ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници
понуђача из групе понуђача дајемо следећу
ИЗЈАВУ
У складу са чланом 26. и 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), понуђачи из групе понуђача:
__________________________________________из ____________________
__________________________________________ из____________________
у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 3/2019 – Набавка горива за
службена моторна возила (Евро премијум BMB 95 и Евро дизел):
потврђују да су заједничку понуду за предметни поступак јавне набавке
поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима;
изјављују да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Дана: ____.____.2019. године
ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)

ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
Напомена:Претходно попуњенаИзјава групе понуђачамора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе понуђача од броја
предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и печатом оверити на
претходно наведен начин.
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XII О В Л А Ш Ћ Е Њ Е ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из _________________ ул. __________________________________________________
бр. _____ бр.л.к. ______________________ПУ _____________ овлашћује се да у име
________________________________________________________________________
(назив понуђача)
из ________________, може да учествује у јавном отварању понуда за поступак
јавне набавке мале вредности добара, брoj 3/2019 – Набавка горива за службена
моторна возила (Евро премијум BMB 95 и Евро дизел).
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку
отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда за предметну
јавну набавку и у друге сврхе се не може користити.
Дана: ____.____.2019. године
ПОНУЂАЧ
М.П._______________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да претходно попуњено Овлашћење представника понуђача 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 Овлашћење представника понуђача.
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XIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
за поступак јавне набавке мале вредности добара, брoj 3/2019 – Набавка горива за
службена моторна возила (Евро премијум BMB 95 и Евро дизел)
Број понуде
Назив понуђача/понуђача носиоца посла
Адреса седишта
Особа за контакт
Одговорна особа (потписник уговора)
Телефон и телефакс
e-mail
Текући рачун и назив банке
Матични број и ПИБ
Предмет јавне набавке извршићемо (у зависности од наступа заокружити и
попунити једну од понуђених опција):
а)самостално;
б)са подизвођачима:
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који
ће понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који
ће понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача
в)заједнички, у групи са:
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контакт телефон
Матични број и ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контакт телефон
Матични број и ПИБ
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Оквирна
количина
на
годишње
Јединица
м нивоу
мере
исказана
у
литрима

Редни
бр.

Опис добара

1

2

3

4

Безоловни
моторни бензин
од 95 октана –
Евро премијум
BMB 95

литар

3.000

Еуродизел EUD)
– Евро дизел

литар

500

1.

2.

Цена у
динарима
без ПДВ-а
по литру

5

Износ
Укупна
Укупна цена
ПДВ-а у цена са
без ПДВ-а у
динарима ПДВ-ом у
динарима
динарима

6=4*5

7

8
=6+7

Укупна цена свих добара без ПДВ:
(збир укупних цена за процењену количину без ПДВ из колоне 8. за
позиције 1 и 2)

ПДВ:

__________________динара

__________________%
_________________динара

Укупна цена свих добара са ПДВ:
__________________динара

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: је ______ дана (не може бити краћи од 60 дана) од дана
отварања понуда.
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ПЕРИОД И МЕСТО ИСПОРУКЕ: Испорука добара вршиће се свакодневно у
складу са обимом и динамиком које утврђује Наручилац, путем дебитних картица по
закључењу уговора и то на бензинским станицама Добављача.
НАПОМЕНА: Количина добара у Обрасцу понуде са спецификацијом добара и обрасцем
структуре цене са упутством за попуњавање дата је оквирно. Наручилац се не обавезује да
ће за време трајања уговора наручити целокупну процењену оквирну количину, већ може
наручити мању или већу количину у зависности од својих конкретних потреба, до износа
процењене вредности за ту набавку, наведене у Плану набавки Наручиоца и у Одлуци о
покретању поступка предметне јавне набавке.
Образац понуде са спецификацијом добара и обрасцем структуре цене са упутством
за попуњавање понуђач je дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
тачност података који су наведени у обрасцу. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да претходно попуњен Образац понуде са
спецификацијом добара и обрасцем структуре цене са упутством за попуњавање 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 Образац понуде
са спецификацијом добара и обрасцем структуре цене са упутством за попуњавање. У
случају подношења понуде понуђача с већим бројем подизвођача, односно заједничке
понуде с већим бројем понуђача из групе понуђача (члановима), копирати прву страну
Обрасца понуде са спецификацијом добара и обрасцем структуре цене са упутством за
попуњавање и исту попунити.

Упутство за попуњавање рекапитулације и обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни рекапитулацију на следећи начин:
- Уписати укупну цену бензина и дизела за оквирну количину од 3.000 литара за бензин и 500 литара за дизел,
без урачунатог ПДВ-а;
- Уписати ПДВ процентуално, а затим и износ;
- На крају уписати укупну цену бензина и дизела за оквирну количину од 3.000 литара за бензин и 500 литара за
дизел, са урачунатим ПДВ-ом.
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- У колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени oпис добара (под 1 и под 2);
- У колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за тражени oпис добра и то тако што ће се
помножити јединична цена без ПДВ-а (која је наведена у колони 5) са траженом количином (која је наведена у
колони 4);
- У колони 7. уписати колико износи ПДВ у динарима;
- У колони 8. уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени опис добара и то тако што ће се сабрати колона 6. са
колоном 7.

Дана: ____ . ____ .2019. године
ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
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XIV

МОДЕЛ УГОВОРА

На основу чл. 112. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике
Србије” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), дана ____.____.2019. године,
закључује се
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
горива за службена моторна возила (Евро премијум BMB 95 и Евро дизел)
уговорне стране
1. Црвени крст Ниш,
Ул. Обреновићева бр.39,
који заступа секретар Сања Стојановић
(у даљем тексту Наручилац) и

2.

„____________________________________“

из____________,улица

______________,

коју

заступа директор_________________________
________________________________, (у даљем
тексту Добављач).

Наручилац је Одлуком о додели уговора број * од *.*.****. године Понуђачу –
Добављачу доделио уговор о јавној набавци добара, након спроведеног поступка
јавне набавке мале врености добара брoj 3/2019 – Набавка горива за службена
моторна возила (Евро премијум BMB 95 и Евро дизел).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора сукцесивна
купопродаја горива за службена моторна возила (Евро премијум BMB 95 и Евро
дизел), у свему у складу са Техничком спецификацијом, Обрасцем понуде и
Обрасцем структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни из изабране
понуде Добављача број ***** од **.**. ****. године (у даљем тексту Понуда).
Саставни део овог уговора су Образац понуде, Образац структуре понуђене
цене са упутством како да се попуни и Техничка спецификација са детаљним
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описом добара, дати у понуди Добављача, као и банкарска гаранција као средство
обезбеђења за добро извршење посла.
Добављач ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
__________________________________________ из ______________________
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача је ___________________________
__________________________________________ из ______________________
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача је ___________________________
в) заједнички, у групи са:
___________________________________________ из __________________
___________________________________________ из __________________
___________________________________________ из __________________
ВРЕДНОСТ УГОВОРА И ЦЕНА ДОБАРА
Члан 2.
Уговарачи су сагласни да укупна уговорена вредност добара из члана 1. овог
уговора износи _______________ динара без обрачунатог ПДВ-а, односно
________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.
Количина добара дата у Техничкој спецификацији која чини саставни део
Понуде Добављача и овог уговора је дата оквирн0, због чега Наручилац задржава
право измене у погледу уговорених количина добара од оквирно датих у
спецификацији добара у зависности од својих конкретних потреба, до износа
процењене вредности за ту набавку од 583.333,00 динара без урачунатог ПДВ-а,
наведене у Плану набавки Наручиоца и у Одлуци о покретању поступка предметне
јавне набавке.
Под даном испоруке подразумева се дан преузимања добара на продајним
објектима – бензинским станицама Добављача од стране Наручиоца.
Добављач се обавезује да при свакој промени цене добара, у року од 2 (два)
дана од дана ступања новог ценовника на снагу, у писаној форми обавести
Наручиоца о промени цене и да нови ценовник достави електронском поштом лицу
које је од стране наручиоца задужено за праћење реализације уговора.
Уколико Наручилац није сагласан са утврђеном ценом добара од стране
Добављача, Наручилац задржава право на једнострани отказ уговора са отказним
роком од 10 (десет) дана од дана достављања изјаве о једностраном отказу уговора.
Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у наредној буџетској години,
Наручилац ће реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем
финансијског плана за наредну буџетску годину и то највише до износа средстава
која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором,
Наручилац може реализовати средство финансијског обезбеђења предвиђено чл. 1.
овог уговора.
Члан 3.
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У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може након
закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39.
став 1. Закона о јавним набавкама.
У случају из претходног става Добављач и Наручилац ће закључити анекс
уговора, којим ће регулисати повећање уговорене вредности.
У случају повећања вредности уговора Наручилац ће поступити у складу са
чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 4.
Добављач се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручује за све
време важења Уговора, сукцесивно, на захтев Наручиоца, на својим продајним
објектима – бензинским станицама, путем евиденционих картица (корпоративних
платних картица), непосредно преузимањем горива од стране лица Наручиоца.
Списак свих продајних објеката – бензинских станица Добављача, оверен
печатом и потписан од стране овлашћеног лица Добављача, на којима Наручилац
преузима гориво у своја возила коришћењем евиденционе картице (корпоративне
платне картице), представља саставни део овог уговора.
Наручилац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана закључења Уговора,
достави Добављачу списак моторних возила са подацима о врсти возила,
регистарском броју, врсти горива и месечном вредносном лимиту по евиденционој
картици (корпоративној платној картици).
Добављач се обавезује да гориво испоручује у свему према техничкој
документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама
квалитета који важе за уговорену врсту добара.
Добављач гарантује за квалитет за сва испоручена добра наведена у Техничкој
спецификацији, одређен важећим Правилником о техничким и другим захтевима за
течна горива нафтног порекла и стандардима на које се Правилник позива.
Добављач се обавезује да ће испоручити добра из члана 1. овог уговора према
квалитету и карактеристикама који су одређени у Понуди, Техничкој спецификацији
и овом уговору.
Члан 5.
Добављач је дужан да обезбеди:

бесплатну израду евиденционе картице (корпоративне платне картице),
посебно за свако моторно возило, са регистарским бројем и месечним вредносним
лимитом, у року од максимум 3 (три) дана од дана пријема списка моторних возила
са подацима. Вредносни лимит на свакој картици одређује наручилац након
закључења уговора.

бесплатну замену евиденционе картице (корпоративне платне картице) услед
промене података или оштећења или губитка исте, у року од максимум 3 (три) дана
од дана пријема писаног обавештења да је потребно израдити заменску картицу.
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достављање извештаја (спецификација) у писаном и електронском облику, а
на основу којих се формирају фактуре за плаћање. Извештаји се достављају уз
фактуру и морају да садрже податке о уточеној количини горива, врсти горива,
цени, датуму и месту утакања горива за свако возило посебно.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 6.
Након потписивања Уговора на основу конкретног захтева Наручиоца,
Добављач издаје предрачун за куповину предметних добара на захтевани износ
предметних добара. Наручилац је у обавези да на текући рачун Добављача
____________________ код _______________ банке, уплати износ назначен у
предрачуну у року не дужем од 15 (петнаест) дана од дана испостављања исте, а на
основу инструкција Добављача.
Добављач се обавезује да Наручиоцу достави дебитне картице преко којих ће се
вршити преузимање предметних добара, израђене на основу захтева и достављене
Спецификације/Списка службених возила са регистарским ознакама. Дебитне
картице представљају средство евидентирања купопродајних трансакција
предметних добара. Наручилац преузима предметна добра путем дебитних картица,
до износа уплаћених средстава.
У случају промене цена из члана 3. овог уговора, примењиваће се цена по
ценовнику Добављача која важи на дан испоруке и која је у складу са важећим
ценама енергената на тржишту.
Под даном испоруке подразумева се дан када је Добављач предао добра
Наручиоцу. Сматраће се да је наручилац извршио пријем добара у моменту пријема,
провере и потписивања обрачуна (slip) који мора садржати податке о називу
Наручиоца, броју дебитне картице, врсти предметног добра, јединичној цени,
укупној цени, датуму и времену извршене трансакције.
ГАРАНЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА
Члан 7.
Добављач гарантује Наручиоцу да испоручена добра која су предмет уговора
испуњавају стандарде, односно захтеве из Техничке спецификације и понуде
Добављача.
Наручилац има право на рекламацију количине и квалитета испоручених
добара, у ком случају је у обавези да уложи приговор без одлагања, одмах приликом
преузимања добара, односно у случају постојања скривених мана, најкасније у року
од 1 (једног) радног дана од дана сазнања. Радним данима сматрају се дани од
понедељка до петка, изузев државних празника и верских празника, који се празнују
нерадно.
Крајњи рок у коме Наручилац може истицати приговор на квалитет добара
износи 15 (петнаест) дана од дана појединачне испоруке горива.
У случају приговора на количину добара Наручилац обавештава Добављача,
који је дужан да упути овлашћеног представника који ће на лицу места утврдити
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чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник са овлашћеним
представником Наручиоца.
У случају приговора на квалитет добара Наручилац обавештава Добављача који
упућује овлашћено стручно лице или независну контролну организацију ради
узорковања добра које се доставља на анализу акредитованој лабораторији за
нафтне деривате.
Уговорне стране су сагласне да до момента окончања рекламационог поступка
свака страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом.
Уколико се утврди да рекламација није основана, трошкове поступка
рекламације сносиће Наручилац, а уколико се утврди да је рекламација основана,
трошкове поступка рекламације сносиће Добављач.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 8.
Добављач је у обавези да на име гаранције за добро извршење посла, а у року
од 7 дана од дана закључења уговора, достави Наручиоцу меницу на износ од 10%
од укупне вредности уговора без ПДВ, као средство обезбеђења за добро извршење
посла.
Издата меница мора бити безусловна, платива на први позив, без додатних
услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац које је одредио
наручилац.
Трајање средства обезбеђења је најмање 30 дана дуже од дана истека рока за
коначно извршење посла одређеног овим уговором.
Ако се за време трајања уговора буду променили рокови за извршење
уговорне обавезе, важност средства обезбеђења мора да се продужи.
Ако изабрани Добављач не продужи важност меничног овлашћења из
претходног става, наручилац има право да једнострано раскине Уговор.
Члан 9.
Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на
начин и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати
средство обезбеђења предвиђено чланом 9. овог уговора.
ВИША СИЛА
Члан 10.
Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до
ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза
Страна оправдано ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја Страна и који нису могли бити
спречени од Стране погођене вишом силом. Као виша сила могу се сматрати, али не
искључиво, догађаји као што су поплаве, земљотреси и пожари, Вишом силом се
могу сматрати поплаве, земљотреси, пожари, кварови и непланирани ремонти
рафинерија или нафтовода, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови),
императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза). Недостатак
репроматеријала и радне снаге неће се сматрати вишом силом.
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Страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу
Страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 11.
Наручилац може да раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу у
случају да добра не одговарају стандарду квалитета, у складу са захтевима из
Техничке спецификације.
Свака Страна може да раскине овај уговор давањем писаног обавештења другој
Страни уколико се догоди један од следећих случајева:
- ако друга Страна начини битну повреду овог уговора и по пријему писаног
обавештења у коме се наводи прекршај или повреда овог уговора пропусти да
исправи такву повреду у року од 30 (тридесет) дана или у било којем дужем
временском периоду наведеном у том обавештењу, а такав рок мора да буде
разуман узимајући у обзир све релевантне околности;
- уколико се против друге Стране покрене поступак стечаја или уколико друга
Страна постане неспособна за плаћање и ако такав поступак не буде
обустављен у року од 90 (деведесет) дана од датума покретања поступка;
- у случају више силе, у складу са одредбама члана 10. овог уговора.
ИЗМЕНЕ УГОВОРА
Члан 12.
Након закључења уговора Наручилац може да дозволи испоруку добара која се
разликују од уговорених, у случају наступања више силе и уколико Добављач из
објективних разлога, који су наступили после подношења понуде и које није могао
да предвиди до подношења понуде (престанак привредног субјекта – произвођача
понуђеног добра, престанак производње понуђеног добра од стране произвођача и
сл.), није у могућности да испоручи уговорена добра.
Ново добро мора да испуњава техничке захтеве наведене у поглављу II
Конкурсне документације – Техничка спецификација, односно мора бити истих или
бољих карактеристика од карактеристика понуђеног – уговореног добра, за шта је
Добављач у обавези да достави доказ издат од стране произвођача добра.
Добављач је у обавези да достави и одговарајући доказ о објективним
разлозима немогућности испоруке уговореног добра и када су ти разлози наступили.
У случају промене уговорених добара Наручилац има обавезу да поступи у
складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама. У наведеном случају
Добављач и Наручилац ће закључити анекс уговора, којим ће регулисати промену
уговореног добра.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Овај уговор ступа на снагу потписивањем обеју уговорних страна и важи две
године од дана ступања на снагу, односно до утрошка средстава опредељених
финансијским планом Наручиоца за те намене дефинисаних у члану 2. овог
Уговора.
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Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју уговорних
страна. Измене морају бити сачињене у писаној форми.
Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво сагласно
Закону о јавним набавкама и другим важећим прописима који уређују ову материју
уз обавезну писану форму и сагласност уговорних страна.
Члан 14.
За све што није предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о
облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа који регулишу ову
материју.
Члан 15.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором
решавати споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред
стварно надлежним судом у Нишу.
Члан 16.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2)
примерка задржава свако од уговарача.

Наручилац
ЦРВЕНИ КРСТ НИШ
СЕКРЕТАР

ДОБАВЉАЧ

________________________________
Сања Стојановић

____________________

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац
закључити са понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако
понуђач без 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.
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 претходно 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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XV

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач _____________________________________ из ___________________,
поступајући у складу са чланом 88. став 1. Закона, доставља укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде за поступак јавне набавке мале вредности
добара, брoj 3/2019 – Набавка горива за службена моторна возила (Евро
премијум BMB 95 и Евро дизел), 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 Обрасцем понуде са спецификацијом предмета
набавке и обрасцем структуре цене и трошкове прибављања средства обезбеђења,
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО.
Дана ____.____. 2019 године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да претходно попуњенОбразац трошкова припреме понуде 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 Образац трошкова припреме понуде.
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