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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012,14/2015 и
68/2015), у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 02/ 720 од
18.05.2020 године Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 02/720/1 од 18.05.2020
године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Куповина
здравља

бензина за потребе возног парка Дома
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.

Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца
Адреса наручиоца
Матични број
Шифра делатности
ПИБ
Интернет страница

Дом здравља ,,Врачар''
Ул. Бојанска бр. 16,Београд
07018967
8621
100290140
http://www.dzvracar.org.rs/

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Добра – Куповина бензина за потребе возног парка Дома здравља
бр. 18-2020 у свему према врсти, количини и опису добара - спецификацији набавке садржане
у конкурсној документацији.
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
5. Контакт
Служба за јавне набавке: e-mail: dzvracar@yubc.net , факс 011/6458-822
Радно време писарнице за пријем поште : понедељак- петак 07,00 - 14:30 часова.Сва пошта у
писаној форми или електронска која буде стигла после наведеног времена биће разматрана
наредни радни дан.
1) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет ЈН бр. 18-2020 су добра – Куповина бензина за потребе возног парка Дома здравља
Процењена вредност за ЈН 18-2020 је 2.400.000,00 без Пдв-а.
2.Ознака из општег речника набавке: ОРН 09000000
3. Предметна јавна набавка није обликована по партијама
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Испорука нафтних деривата: Врши се на ф-ко бензинским пумпама.
Испорука горива вршиће се на продајним местима Понуђача путем картица које издаје
Понуђач након закључења уговора у свему и на начин утврђеним уговором
Гориво, које је предмет јавне набавке, испуњава услове утврђене важећим Правилником о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
Спецификација захтеваних добара исказана је кроз Образац структуре понуђене цене са
упутством како да се попуни. (Образац бр. 2 конкурсне документације)

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Конкурсна документација за ЈН 18-2020 – Куповина бензина за потребе возног парка у Дому
здравља ,,Врачар'' не садржи техничку документацију и планове.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1) 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
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4)
Закона);

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)
5)
Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет набавке ( чл. 75 ст. 1 тач. 5) ЗЈН ) , ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом
- Лиценца за обављање енергетске делатности трговина на мало дериватима нафте издата од
стране Агенције за енергетику Републике Србије.( Лиценца мора бити важећа)
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) Остали услови:
1 Да понуђач има установљен ( или ће установити до дана предвиђеног за потписивање Уговора)
систем купопродаје нафтних деривата путем картица.
2 Да понуђач има минимум 1 ( једну) бензинску пумпу удаљену од Дома здравља ,,Врачар''
максимално 4 километра , постојећим саобраћајницама.
1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из
члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају
заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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2.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став
4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве дат је у оквиру конкурсне
документације- Образац бр. 5), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1 тач. 1) до 4)
Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом и чл. 76 Закона.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је
уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке у складу са ( чл. 75
ст. 1 тач. 5) ЗЈН ) :
Доказ- Лиценца за обављање енергетске делатности трговина на мало дериватима нафте издата од
стране Агенције за енергетику Републике Србије.( Лиценца мора бити важећа)- доставља се у
виду неоверене фотокопије
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) Остали услови:
1. Да понуђач има установљен ( или ће установити до дана предвиђеног за потписивање Уговора)
систем купопродаје нафтних деривата путем картица. ( Образац бр. 8 у оквиру конкурсне
документације)
2.а) Понуђач доставља списак бензинских пумпи на свом меморандуму , са тачно наведеним
адресама истих, оверен и потписан од стране одговорног лица понуђача.
б) Понуђач доставља ,,Print Screen'', најкраће руте по ,, google maps'' уз напомену да се обележи
кроз саобраћајнице.У случају да понуђач не достави овај доказ , Наручилац ће самостално
извршити мерење најкраће удаљености од Дома здравља до бензинских пумпи наведених на
меморандуму понуђача путем ,, google maps''.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у оквиру конкурсне документације – Образац бр.
6.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
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 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.
Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1.

Критеријум за доделу Уговора је ,,економски најповољнија понуда', а у складу са спецификацијом
предмета јавне набавке.
Примена критеријума на следећи начин:
Код овог критеријума упоређиваће се укупна понуђена цена предметног добра која је дата у Обрасцу
структуре понуђене цене и Обрасцу понуде која је изражена у динарима без Пдв-а.
Укупна понуђена цена – максимално 80 бодова ( пондера)
Понуда са најнижом укупном понуђеном ценом добија максималан број бодова (пондера) 80.
Број бодова ( пондера ) за укупну понуђену цену из понуде ( Бц) осталих понуђача израчунава се по
формули:
Бц=Ц мин x 80
Ц
где је:
Бц- број бодова који добија конкретна понуда
80- максималан број бодова предвиђен за овај критеријум
Ц мин- најнижа укупна понуђена цена
Ц- укупна понуђена цена из понуде за кoју се одређује број бодова.
Уколико се приликом доделе бодова (пондера) добије децимални број исти ће бити заокружен на две
децимале.

2.

Удаљеност најмање једне бензинске станице од зграде Дома здравља ,,Врачар'' , ул. Бојанска бр. 16,
Београд и то најкраћим путем саобраћајница /не ваздушним путем/ по google maps- максимално 20
бодова (пондера)

-

За удаљеност од 0 до 2 км .....................20 бодова (пондера)
За удаљеност од 2 до 3 км .....................10 бодова (пондера)
За удаљеност преко 3 км до 4 км ............5 бодова (пондера)
За удаљеност већу од 4 км .........................0 бодова (пондера) на територији града Београда.
Доказ: Print Screen најкраће руте по google maps и уз напомену да се обележи кроз саобраћајнице,
НИКАКО ваздушним путем. У случају да понуђач не достави доказ за овај критеријум биће му
додељено 0 бодова (пондера).
Укупан број бодова (пондера) једне понуде добија се сабирањем бодова (пондера) оба критеријума
и то:
Укупан број бодова (пондера) добијен на основу укупне понуђене цене + број бодова
(пондера) добијен на основу удаљености бензинске станице од зграде Дома здравља ,,Врачар'', ул.
Бојанска бр. 16, Београд.
Уколико две или више понуда имају на крају пондерисања исти укупан број пондера на две
децимале , а при томе су најповољније ( са највећим укупним бројем пондера) уговор ће бити
додељен понуђачу чија понуда има нижу укупну понуђену цену.
У случају и овог подударања као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који буде извучен
путем жреба.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати
извлачење путем жреба.Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнак укупан број
бодова.
Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно , у присуству понуђача, и то тако што ће називе
понуђача исписати на одвојеним папирима , који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у
провидну кутију одакле ће се извући само један папир.Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће
бити додељен уговор.Понуђачима који не присуствују овом поступку Наручилац ће доставити Записник о
извлачењу путем жреба.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДА
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке –
чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
- чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).
7) Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења - Образац бр. 7
8) Изјава понуђача- Образац бр. 8
9) Модел Уговора
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Образац бр. 1
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку“ ЈН број 18-2020 - Куповина
Бензина за потребе возног парка Дома здравља достављамо:
ПОНУДУ бр ________________ од __________________
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси
група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

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

1)

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

2)
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон:

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који
је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –ЈН бр. 18-2020 - Куповина бензина за потребе возног парка Дома
здравља
Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања

На основу испостављеног рачуна у року од 30 дана.
Плаћање за преузету робу се врши на основу
испостављених фактура и то уплатом на текући рачун
Понуђача.Фактурисање се врши једном месечно са
обавезом достављања фактуре у року од 10 дана од
дана њеног издавања.

Рок важења понуде
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуде)

___________ дана од дана отварања понуда
Испорука нафтних деривата: Врши се на ф-ко
бензинским пумпама.

Начин испоруке

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
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Назив понуђача :_____________________________
Кога заступа ________________________________
Адреса:_____________________________________
Телефон:____________________________________
Факс:_______________________________________
Матични број:________________________________
ПИБ:_______________________________________,
Број рачуна:_________________________________
Пословна банка:______________________________
Лице за контакт:______________________________
Образац бр. 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Спецификација
добара
1

Јединица
мере

Количина

2

3

Цена по
литру
без ПДВ-а
4

Цена по
литру
са ПДВ-ом
5

Укупна
вредност
без ПДВ-а
6=(3х4)

Укупна
вредност
са ПДВ-ом
7= ( 3х5)

Бензин Евро
литар
20000
Премијум БМБ 95
Количине које су предвиђене у оквиру Обрасца структуре понуђене цене су оријентационе.
Важење понуде: ___________ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана од дана отварања
понуде)
Испорука горива вршиће се на продајним местима Понуђача за картице које издаје Понуђач
након закључења уговора у свему и на начин утврђеним уговором
Понуђач поседује званични сертификат за предметну јавну набавку којим се доказује квалитет
производа са техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла издата
од
акредитоване
лабораторије:
___________________________________________________
бр_____________од___________године.
Начин плаћања : На основу испостављеног рачуна у року од 30 дана.
Плаћање за преузету робу се врши на основу испостављених фактура и то уплатом на текући
рачун Понуђача.Фактурисање се врши једном месечно са обавезом достављања фактуре у року
од 10 дана од дана њеног издавања.
Наручилац се обавезује да вредност преузетих деривата плати Продавцу у року од 30 дана.
Евиденција преузетих количина деривата ће се вршити на основу евиденционих картица које ће
понуђач доставити наручиоцу по закључењу уговора.
Напомена:
Цену у понуди формирати на дан објављивања позива за подношење понуда , а на основу цена
на бензинским станицама на територији града Београда.

Датум:

М.П

Потпис овлашћеног лица
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене :

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:


у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражену ставку предмета
јавне набавке;



у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом , за тражену ставку предмета
јавне набавке;



у колону 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за тражену ставку и то тако што се помножи
јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони 4.) са траженом количином (која је наведена у
колони 3.).



у колону 7. уписати укупну цену са ПДВ-ом за тражену ставку и то тако што се помножи
јединична цена са ПДВ-ом (наведена у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у
колони 3.).
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Образац бр. 3
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач________________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за ЈН 18-2020
- Куповина бензина за потребе возног парка Дома здравља како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ТРОШКОВА

ПРИПРЕМАЊА

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
спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Образац бр. 4
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУОНЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке Куповина бензина за потребе возног парка Дома здравља ЈН бр. 18-2020 поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА
Образац бр. 5
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке Куповина бензина за потребе возног парка Дома здравља ЈН бр. 182020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде;

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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Образац бр. 6
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке Куповина бензина за потребе возног парка Дома здравља ЈН бр. 182020 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
4)
Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде;

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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Образац бр. 7
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
којом се обавезује да ће , у случају доделе уговора, доставити средства финансијског
обезбеђења предвиђена у моделу уговора

Понуђач:__________________________
У понуди за ЈН бр. 18-2020 - Куповина бензина за потребе возног парка Дома здравља ,
се обавезује да ће , у случају доделе уговора, доставити средства финансијског обезбеђења
предвиђена у моделу уговора:
Оригинал сопствене бланко менице, са клаузулом „без протеста“, прописно потписане и
оверене са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији
менице и то:
- за добро извршење посла у износу 10% од вредности уговора без Пдв-а са роком важности
30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла

Место и датум:
______________

Потпис овлашћеног лица:
_____________________________
М.П.
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ОБРАЗАЦ бр. 8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Понуђач ________________________________(Уписати назив понуђача) изјављује, под пуном
моралном , кривичном и материјалном одговорношћу да понуђач има установљен ( или ће
установити до дана предвиђеног за потписивање Уговора) систем купопродаје нафтних деривата
путем картица.
Понуђач је сагласан да у случају измењених околности у пословању , условљене изменама и
допунама Уговора о финансирању са РФЗО-ом, као и других околности које се нису могле
предвидети у тренутку покретања поступка ( нпр. Поступање по налогу надлежног Министарства и
слично), затим обавештавање Наручиоца од стране РФЗО-а да је закључен уговор о снабдевању на
основу централизоване јавне набавке , Наручилац може обуставити предметни поступак јавне набавке
, као и раскинури уговор са изабраним понуђачем.

Гарантујемо да су сви документи који су поднети на увид наручиоцу у оквиру понуде по садржини и
форми тачни, односно да фотокопије одговарају њиховим оригиналима.

Датум
понуђача:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Ову Изјаву попуњава ,потписује и печатом оверава овлашћено лице понуђача , односно свих
понуђача из заједничке понуде.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
ЗА НАБАВКУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ( БЕНЗИНА)
Модел уговора понуђач мора да парафира и овери печатом све стране и овери печатом
и потпише на крају модела уговора, чиме потврђује да је упознат и да прихвата све елементе
модела уговора. Додавање текста од стране понуђача није дозвољено.
Закључен између:
Наручиоца: Дом здравља ,,Врачар''
са седиштем у Београду., улица Бојанска бр. 16,
ПИБ: 100290140 ; Матични број: 07018967
Број рачуна: .840-616661-32; Назив банке:Управа за Трезор
Телефон:011/3402-555 .Телефакс:011/6458-822
кога заступа вд директора др Мирослав Дмитровић
(у даљем тексту: Наручилац)
и
Понуђача:___________________________________________________________________
са седиштем у_______________________, улица _________________________________,
ПИБ:__________________________ Матични број:_______________________________
Број рачуна:_____________________________ Назив банке:________________________,
Телефон:_____________________________Телефакс:______________________________
кога заступа________________________________________________________________
(у даљем тексту: Понуђач),
Простор за попуњавање података о понуђачима из заједничке понуде:
_________________________________
_______________________________
_________________________________
________________________________
_________________________________
________________________________
Простор за попуњавање података ом подизвођачима
_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________________________
________________________________
________________________________

Основ уговора:
ЈН Број: 18-2020
Наручилац и понуђач заједно констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12, 14/2015 и 68/2015 ) у даљем тексту: Закон, спровео поступак јавне набавке мале
вредности, јавна набавке добара - Куповина бензина за потребе возног парка Дома
здравља , - Број јавне набавке ЈН 18-2020
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- да је Добављач дана ____________2020. године, поднео понуду дел.број _________________од
____________2020. године која је заведена код Наручиоца под бројем (понуђач не попуњава овај
податак), која се сматра саставним делом овог уговора;
- да је Наручилац на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора деловодни број
_______ од ______________ 2020.године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао
Добављача за испоруку добара захтеваних у конкурсној документацији.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара – Куповина бензина за потребе возног парка Дома
здравља - Број јавне набавке ЈН 18-2020 у свему према конкурсној документацији и
техничким захтевима, односно, техничким спецификацијама и понуди која је саставни део овог
уговора, коришћењем картица продавца
______________________________________ ( уписати тачан назив картице- уколико постоји
такав назив)
ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ
Члан 2.
Укупна уговорена вредност – нафтних деривата, за укупне годишње количине, из чл. 1. овог
Уговора, износи ________________________динара без Пдв-а.
( словима ______________________________________________ динара)
Укупна уговорена вредност нафтних деривата, за укупне годишње количине, из чл. 1. овог
Уговора износи _________________________ динара са Пдв-ом.
(словима _____________________________________________________ динара)

СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Члан 3.
Структура цене одређена је након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности
тако да је цена по појединим позицијама дата у табели спецификација.
Цена у понуди обухвата све трошкове везане за набавку и испоруку на продајним
местима понуђача.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
На основу испостављеног рачуна у року од 30 дана.
Плаћање за преузету робу се врши на основу испостављених фактура и то уплатом на текући
рачун Понуђача.Фактурисање се врши једном месечно са обавезом достављања фактуре у року
од 10 дана од дана њеног издавања.
Наручилац се обавезује да вредност преузетих деривата плати Продавцу у року од 30
дана.
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Плаћање за преузету робу се врши на основу испостављених фактура и то уплатом на
текући рачун Понуђача.
Евиденција преузетих количина деривата ће се вршити на основу евиденционих картица
које ће понуђач доставити наручиоцу по закључењу уговора.
.
Члан 5.
Цена горива, по којој ће се вршити плаћање je цена из усвојене понуде Понуђача број
__________ од _________________ године.
Уколико дође до промене цене нафтних деривата утврђених Одлукама продавца у складу са
важећим Законским и подзаконским актима понуђач је у обавези да о томе обавести Наручиоца
и уз фактуру за плаћање достави писмено образложење за настале промене цена.
РОК ИЗВРШЕЊА УГОВОРА
Члан 6.
Важност уговора је максимално 12 месеци од дана закључења обе уговорне стране , а највише
до реализације планиране вредности за 2020 годину и то максимално до 2.400.000,00 дин без
Пдв-а , а 2.880.000,00 дин са Пдв-ом.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 7.
Добављач се обавезује да према члану 1. овог Уговора обезбеди нафтне деривате,
према садржају из понуде у свему према захтеву Наручиоца.
Уколико Наручилац утврди да Добављач који се обавезао да у сваком моменту обезбеди
уговорени асортиман и количину које захтева Наручилац, не испуни своје обавезе, а након
писменог упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења истог, Наручилац има право да
раскине Уговор, уведе другог Добављача у посао и изврши наплату гаранције за добро
извршење посла.
Члан 8.
Добављач – Понуђач је одговоран за исправност и квалитет нафтних деривата (бензина).
Члан 9.
Наручилац ће, за сва своја возила, којима ће преузимати гориво, обезбедити списак
моторних возила Наручиоца са подацима о врсти возила и регистарској ознаци и врсти деривата
– горива, као и имена возача који ће бити овлашћени да преузимају гориво.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 10.
Изабрани понуђач приликом закључења Уговора у обавези је да достави:
БЛАНКО СОПСТВЕНУ (СОЛО) МЕНИЦУ као средство обезбеђења за добро извршење
посла , прописно потписану и оверену , са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10 %
од укупне вредности Уговора са свим трошковима без ПДВ-а и са роком важности који је 30
дана дужи од примопредаје уговорених добара без примедбе Наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Понуђач не извршава
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Понуђачу у року од 30 дана
након извршења уговорених обавеза.
Уз меницу Понуђач је дужан да достави и следећа документа:
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прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за поуњавање и подношење
исте менице надлежној банци у циљу наплате ( менично овлашћење ),
фотокопију Картона депонованих потписа
фотокопију ОП обрасца ( обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање Понуђача)
Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се
продужити важност средстава финансијсог обезбеђења за период за колико је продужен рок
извршења уговорне обавезе.
Новчана средства која су потребна за набавку добара из предмета овог уговора обезбеђена су из
средстава буџета.
Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години ( 2021 ) , биће реализоване
највише до износа средстава која ће Наручиоцу за ту намену бити одобрена у тој буџетској
години.
Овај уговор се може изменити само писаним Анексом , потписаним од стране овлашћених
лица уговорних страна, у случају потребе за повећањем обима 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. ЗЈН.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 11.
Наручилац се обавезује да све уредне и исправне рачуне, плати у року од 30 дана на
основу испостављеног рачуна.
КАРТИЦА
Члан 12.
Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата које врши
наручилац.
Наручиоцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по свакој Картици , на основу
достављених података од стране Наручиоца .
Уговорне стране су дужне да изврше примопредају Картица, о чему се саставља Записник
који потписују овлашћени представници обе Уговорне стране.
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ
Члан 13.
Добављач гарантује квалитет робе одређен прописима и важећим Правилником о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.
Сматра се да је наручилац квантитативно примио робу у моменту када потпише –
овери евиденциони рачун, односно, други облик евиденције, на продјном месту Добављача.
РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 14.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине примљене робе, у ком
случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања – пријема робе,
а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
У случају приговора на количину робе, Наручилац одмах по сазнању обавештава
Добављача, који је дужан да упути Комисију за решавање рекламација, која ће на лицу места
утврдити чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник.
У случају приговора на квалитет робе, Наручилац одмах обавештава Добављача, који
је дужан да упути стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу.
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Уколко Наручилац не поступи у складу са ставом 1-3 овог члана, његова рекламација
се неће разматрати.
Уговорне стране су сагласне да до момента окончања рекламационог поступка, свака
страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом, а уколико се утврди да
рекламација није основана, трошкове поступка рекламације сноси Наручилац, а ако је
рекламација била оправдана, онда сав трошак иде на рачун Добављача.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог
уговора разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора.
Члан 16.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће
покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у
Београду.
У случају измењених околности у пословању , условљене изменама и допунама
Уговора о финансирању са РФЗО-ом, као и других околности које се нису могле предвидети у
тренутку покретања поступка ( нпр. Поступање по налогу надлежног Министарства и слично) ,
затим обавештавање Наручиоца од стране РФЗО- да је закључен Уговор на основу
централизоване јавне набавке, овај Уговор се може траскинути једностраном изјавом воље без
озказног рока и без било каквих обавеза Наручиоца према Понуђачу.
Члан 17.
Уговор ступа на правну снагу даном потписивања.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 18.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од чега су по 3 (три) примерка
за сваку уговорну страну
Наручилац

Добављач

Дом здравља ,,Врачар''
вд директора др Мирослав Дмитровић
Напомене:
1) Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуде као и сва остала кореспонденција коју размењују Понуђач и Наручилац доставља се на
српском језику. Понуда се сачињава на оригиналним ОБРАСЦИМА ПОНУДЕ из конкурсне
документације Наручиоца, према елементима који су наведени, а сви обрасци морају бити
попуњени, оверени печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на месту предвиђеном за
потпис и печат, уз обавезно достављање тражене документације.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Дом здравља „Врачар“ Београд, ул. Бојанска бр. 16, са
напоменом: ,,Понуда за ЈН бр. 18-2020 - Куповина бензина за потребе возног парка Дома
здравља - НЕ ОТВАРАТИ ''
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09,00 часова
последњег дана рока за подношење понуда.
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, у 10,00 часова
на адреси: Дом здравља ,, Врачар'' , ул. Бојанска бр. 16, Београд, III спрат, соба 302
Радно време писарнице за пријем поште : понедељак- петак 07,00 - 14:30 часова
Сва пошта у писаној форми или електронска која буде стигла после наведеног времена биће
разматрана наредни радни дан.
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају комисији за јавну
набавку наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда
које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица
понуђача.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико
је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће све
неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке на обрасцима који су саставни део
конкурсне документације. Понуда се попуњава и подноси на обрасцу из конкурсне документације.
Понуде које нису сачињене на обрасцима из конкурсне документације и не садрже све тражене
елементе неће бити узете у разматрање.
Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у
конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању
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услова из чл. 75 Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача
из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава
под материјалном и кривичном одговорношћу), 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.

3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. ст. 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуда да измени, допуни
или опозове своју понуду.
Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако је наручилац примио измену, допуну или
опозив понуде пре истека рока за подношење понуда.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом здравља „Врачар “ ул. Бојанска
бр. 16 , 11000 Београд.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI)
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду
са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу
IVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац
изјаве из поглаваља VI Образац бр. 6.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
IVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова .
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду
у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
Уколико понуду подноси Понуђач са подизвођачем или група понуђача неопходно је да сваки од
учесника има установљен ( или ће установити до дана предвиђеног за потписивање Уговора) систем
купопродаје нафтних деривата путем картица
Понуђач горе наведене услове доказује Изјавом дефинисаној у конкурсној документацији- Образац
бр. 5
Наручилац задржава право увида код Понуђача за горе поменуте услове након отварања понуда и пре
доношења Одлуке о избору најповољније понуде.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

ОКОЛНОСТИ ОД

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
На основу испостављеног рачуна у року од 30 дана.
Плаћање за преузету робу се врши на основу испостављених фактура и то уплатом на текући
рачун Понуђача.Фактурисање се врши једном месечно са обавезом достављања фактуре у року
од 10 дана од дана њеног издавања.
9.2. Захтев у погледу начина, рока и места испоруке добара
Испорука нафтних деривата: Врши се на ф-ко бензинским пумпама.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде 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.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, заокружена на две децимале , са урачунатим свим трошковима
које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (трошкови испоруке, превоза царине,
осигурања, шпедитерски трошкови и сл).Уколико понуђачи цене упишу без децимала подразумеваће
се да су децимале са нулом. Основ за упоређивање понуда је цена без Пдв-а.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена , наручилац ће поступити у складу са чланом
92.Закона,односно захтеваћедетаљно образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним.
Појединачне цене се могу мењати услед оправданих околности као што су:
- промене цене на светском тржишту
- промене курса евра
- Одлука понуђача у складу са Законом и подзаконским актима и ценама нафтних деривата на
територији Републике Србије.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И
СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Министарство финансија Републике Србије – www.mfin.gov.rs
Пореска управа Републике Србије – www.poreskauprava.gov.rs
Министарство правде и државне управе Реп.Србије – www.mpravde.gov.rs
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Реп. Србије – www.minrzs.gov.rs
Министартво енергетике, развоја и заштите жив.средине - www.merz.gov.rs
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
За испуњење уговорних обавеза Понуђач се обавезије да Наручиоцу приликом потписивања Уговора
достави: БЛАНКО СОПСТВЕНУ (СОЛО) МЕНИЦУ као средство обезбеђења за добро извршење
посла , прописно потписану и оверену , са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10 % од
укупне вредности Уговора са свим трошковима без ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи
од примопредаје уговорених добара без примедбе Наручиоца. Наручилац ће уновчити меницу за
добро извршење посла у случају да Понуђач не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин
предвиђен Уговором. Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Понуђачу у
року од 30 дана након извршења уговорених обавеза. Уз меницу Понуђач је дужан да достави и
следећа документа: прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за поуњавање и
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате ( менично овлашћење ), фотокопију
Картона депонованих потписа фотокопију ОП обрасца ( обрасца са навођењем лица овлашћених за
заступање Понуђача).
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске
поште на
e-mail dzvracar@yubc.net ili na broj faksa: 011/6458-822 тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу
и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуде.
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У случају из члана 63. став 2, Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН бр 18-2020.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
15. 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.
16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре
објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили
на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за
подношење понуда.
Доказ може бити:
-правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
-исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или
испуњења уговорних обавеза;
-исправа о наплаћеној уговорној казни;
-рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
-доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као
подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
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-други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза
у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за доделу Уговора је ,,економски најповољнија понуда', а у складу са
спецификацијом предмета јавне набавке.
Примена критеријума на следећи начин:
Код овог критеријума упоређиваће се укупна понуђена цена предметног добра која је дата у
Обрасцу структуре понуђене цене и Обрасцу понуде која је изражена у динарима без Пдв-а.
3. Укупна понуђена цена – максимално 80 бодова ( пондера)
Понуда са најнижом укупном понуђеном ценом добија максималан број бодова
( пондера) 80.
Број бодова ( пондера ) за укупну понуђену цену из понуде ( Бц) осталих понуђача израчунава се
по формули:
Бц=Ц мин x 80
Ц
где је:
Бц- број бодова који добија конкретна понуда
80- максималан број бодова предвиђен за овај критеријум
Ц мин- најнижа укупна понуђена цена
Ц- укупна понуђена цена из понуде за кoју се одређује број бодова.
Уколико се приликом доделе бодова ( пондера ) добије децимални број исти ће бити заокружен
на две децимале.
4. Удаљеност најмање једне бензинске станице од зграде Дома здравља ,,Врачар'' , ул.
Бојанска бр. 16 ,Београд и то најкраћим путем саобраћајницом (не ваздушном линијом)
по google maps - максимално 20 бодова (пондера)
5. Удаљеност најмање једне бензинске станице од зграде Дома здравља ,,Врачар'' , ул.
Бојанска бр. 16, Београд и то најкраћим путем по google maps- максимално 20 бодова
(пондера)
- За удаљеност од 0 до 2 км .....................20 бодова (пондера)
- За удаљеност од 2 до 3 км .....................10 бодова (пондера)
- За удаљеност преко 3 км до 4 км ............5 бодова (пондера)
- За удаљеност већу од 4 км .........................0 бодова (пондера) на територији града Београда.
Доказ: Print Screen најкраће руте по google maps и уз напомену да се обележи кроз
саобраћајнице, НИКАКО ваздушним путем. У случају да понуђач не достави доказ за овај
критеријум биће му додељено 0 бодова (пондера).
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају на крају пондерисања исти укупан број пондера на
две децимале , а при томе су најповољније ( са највећим укупним бројем пондера) уговор
ће бити додељен понуђачу чија понуда има нижу укупну понуђену цену.
У случају и овог подударања као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који буде
извучен путем жреба.
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Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају
једнаку најнижу понуђену цену.
Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно , у присуству понуђача, и то тако што ће
називе понуђача исписати на одвојеним папирима , који су исте величине и боје, те ће све те
папире ставити у провидну кутију одакле ће се извући само један папир.Понуђачу чији назив
буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.Понуђачима који не присуствују овом
поступку Наручилац ће доставити Записник о извлачењу путем жреба.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве из поглавља VI Образац бр. 5.).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА Захтев за
заштиту права може да поднесе лице наведено у члану 148. Закона о јавним набавкама, у складу
са одредбама Закона о јавним набавкама које регулишу поступак заштите права понуђача
(чланови 148-159 Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ број 68/2015)).Понуђач који
подноси захтев за заштиту права, дужан је да плати таксу која је одређена чланом 156. Закона о
јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ број 68/2015) у износу од 60.000,00 динара на рачун број 84030678845-06 у складу са упутством издатом од стране
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
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заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом. Захтев за заштиту права мора да садржи све податке прописане чланом 151. Закона о
јавним набавкама.
Упутство о уплати таксе и начин достављања доказа налази се на сајту Републичке комисије за
заштиту права у поступцима јавних набавки. (http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvoo-uplati-republickeadministrativne-takse.html). Другачији доказ од доказа датог на сајту Комисије наручилац неће
прихватити.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року
од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
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.
На све што није прецизирано овим Упутством и конкурсном документацијом за ЈН 18-2020
примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015).
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