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На пснпву шлана 32. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) у
даљем тексту ЗЈН и шлана 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима
јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва ''Сл. гласник РС'' бр. 86/2015), Пдлуке п ппкретаоу
ппступка јавне набавке (II-404-139/2016-01 пд 14.03.2016 гпдине) и Рещеоа п пбразпваоу Кпмисије за јавну
набавку (II-404-139/2016-02 пд 14.03.2016.), припремљена је:

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
у ппступку јавне набавке мале вреднпсти дпбара материјала за сапбраћај бензина и дизел гприва
за пптребе рада служби Ппштинске управе ппштине Медвеђа
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ МЕДВЕЂА
Адреса: Јабланичка бр. 48., 16240 Медвеђа
www.medvedja.org.rs

МАТИЧНИ БРПЈ: 07178476, ПИБ: 102842930
На пснпву шлана 60. став 1. ташка 2. Закпна п јавним набавкама ((„Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015)) Ппщтина Медвеђа пбјављује:
I. ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА

У ппступку јавне набавке мале вреднпсти набавка дпбара, материјала за сапбраћај
бензина и дизел гприва за пптребе рада служби Ппштинске управе ппштине Медвеђа,
IV/2016.
Нарушилац Ппщтина Медвеђа, ппзива све заинтереспване ппнуђаше да ппднесу свпју
писмену ппнуду у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку мале вреднпсти,
набавка дпбара, ЈН бр. ЈН-IV/2016.
Ппнуда мпра да бити у целпсти припремљена у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм и мпра да
испуоава све услпве у ппступку јавне набавке пп ЗЈН.
1.1. ППШТИ ППДАЦИ П НАРУЧИПЦУ
Пун назив нарушипца

ППШТИНА МЕДВЕЂА

Адреса нарушипца

Јабланишка 48, 16240 Медвеђа

Матишан брпј

07178476

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ)

102842930

Шифра делатнпсти

8411

Брпј текућег рашуна

840-99640-65

Телефпн

016/891-138

Факс

016/891-106

Е-mail

s.cetkovic@medvedja.org.rs

Интернет адреса:

www.medvedja.org.rs

Средства су предвиђена Пдлукпм п бучету Ппщтине Медвеђа – кпнтп 426411.
Предвиђена вреднпст набавке 1.666.666,00 без пбрашунатпг ПДВ-а.
Редни брпј у плану набавки за 2016 гпдину 1.1.3.
Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: – Нафтини деривати – 09132000.
Угпвпр се закљушује на перипд пд 12 месеци.
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1.2.. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке је набавка дпбара, материјала за сапбраћај бензина и дизел
гприва за пптребе рада служби Ппштинске управе ппштине Медвеђа, IV/2016
Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: – Нафтини деривати – 09132000.
1.3. ВРСТА ППСТУПКА:

Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке дпбара, мале вреднпсти, у
складу са шланпм 39. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015)), шланпм 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације п
ппступцима јавне набавке и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва (,,Сл.гласник РС", брпј
86/15) а пп Пдлуци п ппкретаоу ппступка брпј: IV-404-139/2016-01 пд 14.03.2016. гпдине
1.4.

ПРИПРЕМАОЕ ППНУДА

Ппнуде се припремају у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм.

Ппнуда мпра бити сашиоена на преузетпм пбрасцу пригинала, јасна и недвпсмислена, кап и
пверена пешатпм и пптписпм пвлащћенпг лица ппнуђаша, према Упутству ппнуђашима какп
да сашине ппнуду и Упутству какп се дпказује испуоенпст услпва за ушещће у ппступку кпји су
саставни деп кпнкурсне дпкументације.
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Ппнуда се ппднпси на српскпм језику.
Исправна је пна ппнуда кпја је благпвременп предата и кпја испуоава све услпве из
кпнкурсне дпкументације.
Ппнуда са варијантама није дпзвпљена.
Дпдатне инфпрмације и пбјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде ппнуђаши мпгу тражити
у писанпм пблику, на адресу: Ппщтина Медвеђа, Јабланишка 48, 16240 Медвеђа или на емаил: s.cetkovic@medvedja.org.rs
1.5. РПК И НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДА
Рпк за ппднпщеое ппнуда је 25.03.2016 гпдине дп 12 ,00 часпва .
Благпвременим ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу нарушипца најкасније ппследоег
дана наведенпг рпка, дп 12,00 шаспва
Ппнуду кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је
примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се неблагпвременпм.
Нарушилац ће, накпн пкпншаоа ппступка птвараоа ппнуда, неблагпвремену ппнуду вратити
нептвпрену ппнуђашу, са назнакпм да је ппднета неблагпвременп.
У рпку за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш мпже изменити, дппунити или пппзвати свпју ппнуду на нашин
кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуда. Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа,
пднпснп кпја дпкумента накнаднп дпставља.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду , а
укпликп тп ушини или не пптпище угпвпр п јавнпј набавци када оегпва ппнуда буде изабрана кап
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најппвпљнија, нарушилац ће закљушеое угпвпра ппнудити првпм следећем ппнуђашу шија је ппнуда
била најппвпљнија.

Ппнуде се ппднпсе неппсреднп (лишнп) или путем ппщте на адресу нарушипца:
ППШИНА МЕДВЕЂА, Ул Јабланишка 48, 16240 Медвеђа, с тим щтп ће ппнуђаш пбавезнп на
кпверти назнашити следеће; ``ППНУДА ЗА јавну набавку дпбара, материјала за сапбраћај
бензина и дизел гприва за пптребе рада служби Ппштинске управе ппштине Медвеђа,
IV/2016.“- НЕ ПТВАРАЈ.
Ппнуђаш ппднпси ппнуду у затвпренпј кпверти пверенпј пешатпм и на пплеђини кпверте навпди:
назив и адресу ппнуђаша, телефпн, факс и Е-mail ппнуђаша и име и презиме пспбе за кпнтакт
именпване пд стране ппнуђаша.
1.6. ВРЕМЕ И МЕСТП ПТВАРАОА ППНУДА

Птвараое ппнуда је јавнп. Ппнуде ће се птварати пдмах, пп истеку рпка за
ппднпщеое ппнуда, пднпснп 25.03.2016 гпдине у 12.15 часпва
Птвараое ппнуда ће се пбавити сали за састанке ппщтине Медвеђа Птвараоу ппнуда мпгу
присуствпвати сва заинтереспвана лица. Представници ппнуђаша мпрају имати пвлащћеое
представника ппнуђаша кпје ће предати Кпмисији за јавну набавку нарушипца приликпм птвараоа
ппнуда. Представници ппнуђаша кпји не буду ппднели писменп Пвлащћеое ппнуђаша мпгу самп
присуствпвати ппступку птвараоа ппнуде али не мпгу изнпсити примедбе.
1.7. РПК У КПМЕ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ДПНЕТИ ПДЛУКУ П ДПДЕЛИ УГПВПРА
Рпк за дпнпщеое Пдлуке п дпдели угпвпра је пет дана пд дана птвараоа ппнуда.
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 5 дана пд
дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна.
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за
ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна.
1.8. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА

Кап критеријум за избпр најппвпљније ппнуде кпристиће се критеријум најниже цене.
Укпликп се ппјаве ппнуђаши са истпм ценпм, биће изабран ппнуђаш шија је ппнуда дата са
већим брпјем прпдајних пбјеката.
1.9. НАЧИН ПРЕУЗИМАОА КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ:
Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети радним данима пд 8 -14 шаспва, на адреси: ППШТИНА
МЕДВЕЂА, Ул Јабланишка 48. 16240 Медвеђа. Кпнкурсна дпкументација кпја је пешатирана и пверена
пд стране нарушипца мпже бити дпстављена ппщтпм или лишним преузимаоем
Кпнкурсна дпкументација је дпступна на Ппрталу јавних набавки и на интернет адреси:
www.medvedja.org.rs
1.10. ЛИЦЕ ЗА КПНТАКТ:, Светлана Ћеткпвић, службеник за јавне набавке тел 016/891-138, 065/8775225, е-маил: s.cetkovic@medvedja.org.rs.
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I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ

1.Ппдаци п наручипцу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ МЕДВЕЂА
Адреса: Јабланишка бр. 48., 16240 Медвеђа
www.medvedja.org.rs
МАТИЧНИ БРПЈ: 07178476, ПИБ: 102842930
2. Врста ппступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, у складу са
Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су дпбра – материјала за сапбраћај бензина и дизел гприва
за пптребе рада служби Ппштинске управе ппштине Медвеђа, IV/2016
Безплпвни бензин и дизел гпривп
4. Циљ ппступка
Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци.
5. Наппменаукпликп је у питаоу резервисана јавна набавка
Није у питаоу резервисана јавна набавка.
6. Наппмена укпликп се спрпвпди електрпнска лицитација
Не спрпвпди се електрпнска лицитација.
7. Кпнтакт (лице или служба)
Светлана Ћеткпвић, службеник за јавне набавке, 016/891-138, факс:016/891-106 е-маил:

s.cetkovic@medvedja.org.rs
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II ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке брпј:
су дпбра – материјала за сапбраћај бензина и
дизел гприва за пптребе рада служби Ппштинске управе ппштине Медвеђа, IV/2016.
Средства су предвиђена Пдлукпм п бучету Ппщтине Медвеђа – кпнтп 426411.
Предвиђена вреднпст набавке 1.666.666,00 без пбрашунатпг ПДВ-а.
Редни брпј у плану набавки за 2016 гпдину 1.1.3.
Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: – Нафтини деривати – 09132000.
Угпвпр се закљушује на перипд пд 12 месеци.
2. Прпцеоена вреднпст јавне набавке
Предвиђена вреднпст набавке 1.666.666,00 без пбрашунатпг ПДВ-а.
3.Партије
Предмет јавне набавке није пбликпван у вище партија.
4. Врста пквирнпг сппразума
Предметни ппступак се не спрпвпди ради закљушеоа пквирнпг сппразума.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС
ДПБАРА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА, МЕСТП ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
3.1

ВРСТА ДПБАРА
Безплпвни бензин и дизел гпривп.

3.2

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Технишка спецификација - ппис дпбара кпји су предмет пве јавне набавке дата је
у Ппглављу 4. кпнкурсне дпкументације.

3.3

КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА
Гпривп кпје је предмет јавне набавке мпра да испуоава услпве утврђене
Правилникпм п технишким и другим захтевима за тешна гприва нафтнпг ппрекла (
„Службени гласник РС“ бр. 123/12, 63/2013 и 75/2013).

3.4

КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА
Кплишина безплпвнпг бензина и дизел гприве пдређена је на пснпву пстварене
пптрпщое Нарушипца тпкпм 2015. гпдине и пшекиване – прпцеоене пптрпщое
тпкпм 2016.гпдине.

3.5

РПК ИСППРУКЕ ДПБАРА
Гпдину дана пд дана закљушиваоа угпвпра.

3.6

МЕСТП ИСППРУКЕ
Ппнуђач мпра пбезбедити да се впзила наручипца снабдевају гпривпм на
бензинским пумпама-малппрпдајним местима на теритприји ппштине Медвеђа и
на теритприји Републике Србије, сукцесивнп, у складу са пптребама наручипца.
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IV ТЕХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ
У табели кпја је саставни деп пвпг ппглавља и кпнкурсне дпкументације приказана је
спецификација дпбара (пквирне кплишине - материјала за сапбраћај – бензина и дизел гприва за
пптребе ппщтине Медвеђа.

Ред.бр.

Назив дпбара

Јед. мере

Пквирне гпдищое
кплишине

1

Еvro premijum BMB 95 или
еквивалентнп

литар

15740

2

Evro dizel или еквивалентнп

литар

4500

Ппнуђенп дпбрп мпра у свим аспектима пдгпварати захевима нарушипца, технишким
карактеристикама и гранишним вреднпстима за пву врсту дпбара.
Плаћаое ће се изврщити сукцесивнп, у складу са пптребама нарушипца, уплатпм
динарских средстава на текући рашун изабаранпг ппнуђаша.
Нарушилац би преузимаое предметних дпбара врщип путем кредитних картица дп
вреднпсти утврђених лимита у складу са укупним пптребама нарушипца.
Наппмена: Нарушилац није пбавезан да ппруши целпкупне кплишине предмета
набавке из спецификације, укпликп се ппкаже да су му гпдищое пптребе маое.
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V УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И
УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА
1.1.

Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји
испуоава пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл.
75. Закпна, и тп:
1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна);
2) Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела
кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закпна);
3) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј
теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна);
4) Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је
предмет јавне набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5)
5) Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап
пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу
и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац
права интелектуалне свпјине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти
кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде (шл. 75. ст. 2. Закпна).

1.2.

Ппнуђаш кпји ушествује у ппступку предметне јавне набавке, мпра испунити
дпдатне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке, дефинисане шл. 76.
Закпна, и тп:

-

да распплаже најмаое једнпм бензинскпм пумппм на теритприји Ппщтине
Медвеђа и мрежпм бензинских пумпи на теритприји републике Србије.

1.3.

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, у складу са шланпм 80.
Закпна, ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш.
1) дп 4) Закпна и услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) Закпна, за деп набавке кпји
ће ппнуђаш изврщити прекп ппдизвпђаша.
Акп је за изврщеое дела јавне набавке шија вреднпст не прелази 10% укупне
вреднпсти јавне набавке пптребнп испунити пбавезан услпв из шлана 75.став 1.ташка 5)
Закпна, ппнуђаш мпже дпказати испуоенпст тпг услпва прекп ппдизвпђаша, кпјем је
ппверип изврщеое тпг дела набавке.
1.4.

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша,
мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а
дпдатне услпве испуоавају заједнп.
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Услпв из шлана 75.став 1.таш. 5) Закпна, дужан је да испуни ппнуђаш из групе
ппнуђаша кпјем је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна
испуоенпст тпг услпва.
2. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА
Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш
дпказује ппседпваоем следећих дпказа уз ппднпщеое изјавне на датпм пбрасцу:
1) Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 1) Закпна –
Дпказ: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра
надлежнпг Привреднпг суда.
2) Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 2) Закпна –
Дпказ:Правна лица:1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоe Пснпвнпгсуда
на шијем ппдрушју се налази седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте
представнищтва или пгранка странпг правнпг лица (за кривишна дела за кпја је кап
главна казна предвиђена нпвшана казна или казна затвпра дп 10 и 10 гпдина) и
увереое Вишег суда (за кривишна дела за кпја је кап главна казна предвиђена казна
затвпра прекп 10 гпдина), кпјим се пптврђује даправнп лице није псуђиванп за
кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп
делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре;2) Извпд из казнене
евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал Вишег суда у Бепграду,
кпјим се пптврђује даправнп лице није псуђиванпза некп пд кривишних дела
прганизпванпг криминала; 3)Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое
надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да закпнски заступник
ппнуђача није псуђиван за кривична дела прптив привреде, кривична дела прптив
живптне средине, кривичнп делп примаоа или даваоа мита, кривичнп делп
преваре и некп пд кривичних дела прганизпванпг криминала (захтев се мпже
ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта закпнскпг заступника).
Укпликп ппнуђаш има вище закпнских заступника дужан је да дпстави дпказ за свакпг
пд оих.Предузетници и физишка лица:Извпд из казнене евиденције, пднпснп
увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да није псуђиван за
некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван
за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине,
кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре (захтев се мпже
ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта).
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда;
3) Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 4) Закпна –
Дпказ: УвереоеПпреске управе Министарства финансијада је измирип дпспеле
ппрезе и дппринпсе и увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип
пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда или пптврду Агенције за
приватизацију да се ппнуђаш налази у ппступку приватизације.
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда;
4) Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 5) Закпна –
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Дпказ:
 Лиценце Агенције за енергетику Републике Србије за енергетске делатности трговине
нафтом и нафтним дериватима, у складу са чл.20. Закона о енергетици, коју доставља
у виду неоверене копије и
 Уверења (потврде) Агенције за енергетику Републике Србије да је лиценца за
обављање делатности која је предмет јавне набавке важећа, коју доставља у виду
неоверене копије, или
 интернет странице на којој су тражени подаци јавно доступни.
5) Услпв из шлана шл. 75. ст. 2.–
Дпказ: Пптписан и пверен Oбразац изјаве (Пбразац изјаве, дат је у ппглављу
XII).Изјава мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена
пешатпм. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд
стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
Испуоенпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш
дпказује дпстављаоем следећих дпказа:
-

да распплаже најмаое једнпм бензинскпм пумппм на теритприји Ппщтине
Медвеђа и мрежпм бензинских пумпи на теритприји републике Србије. –
пбразац изјаве

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача ппнуђаш је дужан да за свакпг шлана групе
дпстави наведене дпказе да испуоава услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4), а дпказ из
шлана 75. став 1. таш. 5) Закпна, дужан је да дпстави ппнуђаш из групе ппнуђаша кпјем је
ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва.
Дпдатне услпве група ппнуђача испуоава заједнп.
Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаша
дпстави дпказе да испуоава услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а дпказ из шлана
75. став 1. таш. 5) Закпна, за деп набавке кпји ће ппнуђаш изврщити прекп ппдизвпђаша.
Испуоенпст пбавезних и дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, у
складу са шл. 77. став 4. Закпна, ппнуђаш дпказује дпстављаоем Изјаве (Образац изјаве
ппнуђа бр 1 ), кпјпм ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да
испуоава услпве за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. и 76. Закпна, дефинисане
пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм, псим услпва из шлана 75. став 1. ташка 5)
Изјава мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм.
Укпликп Изјаву пптписује лице кпје није уписанп у регистар кап лице пвлащћенп за
заступаое, пптребнп је уз ппнуду дпставити пвлащћеое за пптписиваое.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, ппнуђаш је дужан да дпстави Изјаву
ппдизвпђаша (Образац изјаве ппдизвпђача бр. 1а.), пптписану пд стране пвлащћенпг лица
ппдизвпђаша и пверену пешатпм.
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Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија је
ппнуда пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих
или ппјединих дпказа п испуоенпсти услпва.
Акп ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5 дана, не дпстави
на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити
кап неприхватљиву.
Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет
страницама надлежних пргана.
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези
са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке,
пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је
дпкументује на прпписани нашин.
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VI УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ

1. Ппдаци п језику на кпјем ппнуда мпра да буде састављена
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. Сви пбрасци, изјаве и дпкументи кпји се
дпстављају уз ппнуду мпрају бити на српскпм језику. Укпликп су дпкументи извпрнп на
странпм језику, мпрају бити преведени на српски језик пд стране пвлащћенпг судскпг
тумаша.
2. Начин на кпји ппнуда мпра да буде сачиоена
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији,
затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се
први пут птвара.
На пплеђини кпверте навести назив и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п
групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Ппнуду дпставити на адресу:
ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ МЕДВЕЂА
Јабланичка 48
16240 Медвеђа

са назнакпм: ,,Ппнуда за јавну набавку дпбара – материјала за сапбраћај бензина и
дизел гприва за пптребе рада служби Ппштинске управе ппштине Медвеђа, IV/2016- НЕ
ПТВАРАТИ”.Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп
25.03.2016 .гпдине дп 12,00 часпва.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда
налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу
приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушулац ће ппнуђашу предати
пптврду пријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести датум и сат пријема
ппнуде.
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја
је примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се
неблагпвременпм.
Ппнуда мпра да садржи:






Све дпказе п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке
Пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пбразац ппнуде
Пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пбразац структуре цене
Пппуоен, пптписан и пверен пешатпм мпдел угпвпра
Пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пбразац изјаве п независнпј ппнуди
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Пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пбразац изјаве п ппщтпваоу пбавеза из шл. 75
став 2. ЗЈН
 Пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пбразац изјаве п испуоенпсти услпва из шл.75.
и 76. ЗЈН
 Пппуоени и пверени пбрасци изјава 14 и 15
 Средства финансијскпг пбезбеђеоа: - дпставити тражена средства пбезбеђеоа
 У слушају заједнишке ппнуде и ппнуде са ппдизвпђашем, све у складу какп је
предвиђенп кпнкурснпм дпкументацијпм.
Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да се ппредели да
пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији пптписују и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из
групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће
пптписивати и пешатпм пверавати пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији, изузев
пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава ппд матерјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу
(нпр. Изјава п независнпј ппнуди, Изјава п ппщтпваоу пбавеза из шл.75. ст.2. Закпна...),кпји
мпрају бити пптписани и пверени пешатпм пд стране свагпг ппнуђаша из групе ппнуђаша.У
слушају да се ппнуђаши ппределе да један ппнуђаш из групе пптписује и пешатпм пверава
пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији (изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое
изјава ппд материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу), наведенп треба дефинисати
сппразумпм кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на
изврщеое јавне набавке, а кпји шини саставни деп заједнишке ппнуде сагласнп шл. 81. Закпна
и мпра бити дпстављен уз ппнуду.
3. Партије
Предмет јавне набавке није пбликпван пп партијама.
4. Ппнуда са варијантама
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп.
5. Начин измене, дппуне и пппзива
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на
нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп
дпставља.
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Ппщтинска управа ппщтине
медвеђа, Јабланишка 48, 16240 Медвеђа са назнакпм:
„Измена ппнуде за јавну набавку дпбара – материјала за сапбраћај бензина и дизел
гприва за пптребе рада служби Ппштинске управе ппштине Медвеђа, IV/2016 ЈН
бр.IV/2016 - НЕ ПТВАРАТИ” или
„Дппуна ппнуде за јавну набавку дпбара – материјала за сапбраћај бензина и дизел
гприва за пптребе рада служби Ппштинске управе ппштине Медвеђа, IV/2016, ЈН
бр.IV/2016 - НЕ ПТВАРАТИ” или
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„Пппзив ппнуде за јавну набавку дпбара – материјала за сапбраћај бензина и дизел
гприва за пптребе рада служби Ппштинске управе ппштине Медвеђа, IV/2016, ЈН
бр.IV/2016 - НЕ ПТВАРАТИ” или
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку дпбара – материјала за сапбраћај бензина
и дизел гприва за пптребе рада служби Ппштинске управе ппштине Медвеђа, IV/2016. ЈН
бр.IV/2016 - НЕ ПТВАРАТИ”.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду
ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и
навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју
ппнуду.
6. Учествпваое у заједничкпј ппнуди или кап ппдизвпђач
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј
ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда.
У Пбрасцу ппнуде (ппглавље VII), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да
ли ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са
ппдизвпђашем.
7. Ппнуда са ппдизвпђачем
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде (ппглавље
VII) наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће
ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји
ће изврщити прекп ппдизвпђаша.
Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуденавпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп
изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу.
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси
ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци.
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени
у ппглављу V кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује испуоенпст
услпва.
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке,
пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради
утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва.
8. Заједничка ппнуда
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Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити
сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое
јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81.ст. 4. таш.1) дп 6) Закпна и тп
ппдатке п:







шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће
заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем,
ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр,
ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа,
ппнуђашу кпји ће издати рашун,
рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое,
пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра.

Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у
ппглављу V кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује испуоенпст
услпва.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
9. Начин и услпви плаћаоа, гарантни рпк кап и друге пкплнпсти пд кпјих зависи
прихватљивпст ппнуда
9.1. Захтеви у ппгледу начина, рпка и услпва плаћаоа.
Плаћаое ће се врщити сукцесивнп, у складу са пптребама нарушипца, уплатпм динарских
средстава на текући рашун изабаранпг ппнуђаша.
Нарушилац мпже преузети предметна дпбра путем кредитних картица дп вреднпсти
утврђених лимита
9.2. Захтев у ппгледу места и рпка исппруке дпбара
Ппнуђаш мпра пбезбедити да се впзила нарушипца снабдевају гпривпм на бензинским
пумпама-прпдајним местима на теритприји ппщтине Медвеђа и на теритприји Републике
Србије, сукцесивнп, у складу са пптребама нарушипца, у перипду пд гпдину дана пд дана
закљушеоа угпвпра.
Перипд исппруке гпдину дана пд дана закљушеоа угпвпра.

9.3 Захтев у ппгледу квалитета
Исппрушилац гарантује квалитет исппрушене рпбе пдређен прпписима п квалитету, пднпснп
важећим дпмаћим или међунарпдним стандардима за ту врсту рпбе.
9.3. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда, у складу са
шланпм 90. Закпна п јавним набавкама.
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У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд
ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду.
10. Валута и начин на кпји мпра да буде наведена и изражена цена у ппнуди
Акп ппнуђена цена укљушује увпзну царину и друге дажбине, ппнуђаш је дужан да тај деп
пдвпјенп искаже у динарима.
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са урашунатим
свим трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се
за пцену ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату вреднпст.
Ппнуђена цена се мпже меоати самп у слушају прпмене важећих цена енергената на
тржищту, а у складу са закпнпм и ппдзакпнским актима, када ће се примеоивати цена пп
ценпвнику дпбављаша кпја важи на дан исппруке (укпликп је усклађиваое цена изврщип са
наведеним прпменама), уз пбавезу дпбављаша да п прпмени цена писменп претхпднп
пбавести нарушипца у щтп краћем рпку. Ппд данпм исппруке ппдразумева се дан када је
прпдавац предап дпбра нарушипцу, а нарушилац је изврщип пријем дпбара у мпменту
пптписиваоа фискалнпг исешка.
11. Ппдаци п државнпм пргану или прганизацији, пднпснп пргану или служби
теритпријалне аутпнпмије или лпкалне сампуправе где се мпгу благпвременп дпбити
исправни ппдаци п ппреским пбавезама, заштити живптне средине, заштити при
заппшљаваоу, услпвима рада и сл. а кпји су везани за извршеое угпвпра п јавнпј набавци
Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства финансија.
Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне средине и
у Министарству енергетике, развпја и защтите живптне средине.
Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству рада,
заппщљаваоа и спцијалне пплитике.
12. Ппдаци п врсти, садржини, начину ппднпшеоа, висини и рпкпвима пбезбеђеоа
испуоеоа пбавеза ппнуђача
Ппнуђаш уз ппнуду прилпжи средства финансијскпг пбезбеђеоа, кпјим пбезбеђује
испуоеое свпјих пбавеза у ппступку јавне набавке. Кап средства финансијскпг пбезбеђеоа
ппнуђаш ппнуђаш је дужан да у ппнуди дпстави:
- Бланкп сплп меницу кап средствп финансијскпг пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде пп ЈНМВ
бр.IV/2016, пднпснп за ппкриће изнпса 10% вреднпсти ппнуђене цене без ПДВ-а, са
клаузулпм безуслпвна и платива на први ппзив, са рпкпм наплате 30 дана дужим пд дана
птвараоа ппнуда, а кпја мпже бити наплаћена:
- укпликп ппнуђаш накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда ппвуше или меоа свпју ппнуду,
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- укпликп ппнуђаш шија је ппнуда изабрана кап најппвпљнија благпвременп не пптпище
угпвпр п јавнпј набавци или га не пптпище у рпку наведенпм у пвпј кпнкурснпј
дпкументацији.
Бланкп сплп меница мпра бити регистрпвана кпд НБС, пппуоена такп щтп ће исппд реши
ТРАСАНТ стајати: назив фирме, адреса фирме, пптпис пвлащћенпг лица за заступаое и пешат
фирме, с тим да се приликпм пппуоаваоа не пређу зелени пквири на меници. Ппнуђаш је
дужан да уз меницу дпстави пппуоенп и пптписанп и пверенп пешатпм фирме Менишнп
писмп-пвлащћеое (датп у ппглављу XIII) и да дпставе кппију, на дан ппднпщеоа ппнуде
важећег, ПП пбрасца , кап и кппију, на дан пптписиваоа угпвпра важећег, депп картпна и
дпказ п регистрацији менице кпд НБС.
У слушају да ппнуђаш не испуни свпје пбавезе у ппступку јавне набавке, Нарушилац ће
унпвшити прилпжену бланкп сплп меницу.
Укпликп ппнуђаш, пднпснп шлан групе ппнуђаша пдређен сппразумпм п заједнишкпм
изврщеоу набавке, не дпстави бланкп сплп меницу за пзбиљнпст ппнуде, ппнуда ће бити
пдбијена кап неприхватљива.
Сва средстава финансијскпг пбезбеђеоа мпгу гласити на шлана групе ппнуђаша пдређенпг
сппразумпм п заједнишкпм изврщеоу набавке или ппнуђаша, али не и на ппдизвпђаша.
У слушају да ппнуђаш не испуни преузете пбавезе у предметнпм ппступку јавне набавке,
Нарушилац је пвлащћен да реализује дпстављена средства пбезбеђеоа пд стране ппнуђаша.
Укпликп ппнуђаш не дпстави средства финансијскпг пбезбеђеоа у рпкпвима и на нашин
предвиђен кпнкурснпм дпкументацијпм, ппнуда ће бити пдбијена, кап неприхватљива.
ППНУЂАЧ КПМЕ ЈЕ ДПДЕЉЕН УГПВПР (САМП ПН) је дужан да на дан пптписиваоа угпвпра
дпстави средствп финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп извршеое ппсла и тп бланкп
сппствену меницу, кпја мпра бити евидентирана у Регистру меница и пвлащћеоа Нарпдне
банке Србије. Меница мпра бити пверена пешатпм и пптписана пд стране лица пвлащћенпг
за заступаое, а уз исту мпра бити дпстављенп пппуоенп и пверенп менишнп пвлащћеое, са
назнашеним изнпспм пд 10% пд укупне вреднпсти ппнуде без ПДВ-а. Уз меницу мпра бити
дпстављена кппија картпна деппнпваних пптписа кпји је издат пд стране ппслпвне банке
кпју ппнуђаш навпди у менишнпм пвлащћеоу. Рпк важеоа менице је 30 (тридесет) дана дужи
пд истека рпка за кпнашнп испуоеое угпвпрних пбавеза ппнуђаша кпја су предмет
пбезбеђеоа.
Нарушилац ће унпвшити наведене менице у слушају да ппнуђаш не буде изврщавап свпје
угпвпрне пбавезе у рпкпвима и на нашин предвиђен угпвпрпм.

13. Заштита ппверљивпсти ппдатака кпје наручилац ставља ппнуђачима на распплагаое,
укључујући и оихпве ппдизвпђаче
19

Општинска управа општине Медвеђа

Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на
распплагаое.

14. Дпдатне инфпрмације или ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику, путем ппщте на адресу нарушипца или
електрпнске ппщте на е-маил: s.cetkovic@medvedja.org.rs, тражити пд нарушипца дпдатне
инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 дана пре истека
рпка за ппднпщеое ппнуде.
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за
дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр дпставити
у писанпм пблику и истпвременп ће ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набавки и
на свпјпј интернет страници.
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН - бр.IV/2016 ''
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека
рпка за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави
пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да
дппуоује кпнкурсну дпкументацију.
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм
није дпзвпљенп.
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20.
Закпна.
15. Дпдатна пбјашеоеоа пд ппнуђача ппсле птвараоа ппнуда и кпнтрпла кпд ппнуђача
пднпснп оегпвпг ппдизвпђача
Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм
пблику захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу,
вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп
оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу
пставити примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.
У слушају разлике између јединишне цене и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.
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Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду
пдбити кап неприхватљиву.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена
цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ
УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ
ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ
Укпликп се ппјаве ппнуђаши са истпм ценпм, биће изабран ппнуђаш шија је ппнуда дата са
већим брпјем прпдајних пбјеката.
18. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА
Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и
материјалнпм пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих
прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и
да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине.(Пбразац изјаве, дат је у ппглављу XII
кпнкурсне дпкументације).
19. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права
интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш.
20. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице кпји има
интерес за дпделу угпвпра, у пвпм ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп или би мпгап да
претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама Закпна п јавним набавкама (у даљем
тексту: ппднпсилац захтева).
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј
кпмисији. Захтев за защтиту права се дпставља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на е-маил
s.cetkovic@gmail.com, или преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм.
Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое
нарушипца, псим акп Закпнпм п јавним набавкама није другашије пдређенп.
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда
или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране нарушипца три
дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је
ппднпсилац захтева у складу са шланпм 63. став 2. пвпг закпна указап нарушипцу на евентуалне
недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип.
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Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из става 4. пвпг пдељка (рпк из става 3. шлана 149. ЗЈН),
сматраће се благпвременим укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра и пдлуке п пбустави ппступка, рпк за ппднпщеое захтева
за защтиту права је пет дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне
набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре
истека рпка за ппднпщеое захтева из става 4. и 5. пвпг пдељка (рпкпви из става 3. и 4. шлана 149.
ЗЈН), а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг
ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац
захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.
Нарушилац пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права на Ппрталу јавних набавки и
на свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема захтева за защтиту права,
кпје садржи ппдатке из Прилпга 3Љ уз ЗЈН.
Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу у
изнпсу пд 60.000 динара.
Брпј рашуна: (брпј- 840-30678845-06),
Ппзив на брпј: (брпј или пзнака јавне набавке),
Сврха плаћаоа: ЗЗП, Назив нарушипца, брпј или пзнака јавне набавке
Кприсник: Бучет Републике Србије.
Ппступак защтите права у псптупцима јавних набавки прпписан је шл. 138. дп 167. ЗЈН.

21. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8
дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна.
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека
рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112.став 2.ташка 5) Закпна.
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VII ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
Ппнуда бр ________________ пд _______2016. гпдине за јавну набавку материјала за
сапбраћај бензина и дизел гприва за пптребе рада служби Ппштинске управе ппштине
Медвеђа, IV/2016.
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђаша:

Адреса ппнуђаша:
Матишни брпј ппнуђаша:
Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша
(ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:
Електрпнска адреса ппнуђаша (e-mail):
Телефпн:
Телефакс:
Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке:
Лице пвлащћенп за пптписиваое угпвпра

2) ППНУДУ ППДНПСИ (запкружити начин ппднпшеоа ппнуде):

А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ
Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп се
ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде, укпликп
ппнуду ппднпси група ппнуђача
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3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ

1)

Назив ппдизвпђача:

Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји
ће изврщити ппдизвпђаш:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити
ппдизвпђаш:

2)

Назив ппдизвпђача:

Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји
ће изврщити ппдизвпђаш:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити
ппдизвпђаш:
Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са
ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, пптребнп је
да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг
ппдизвпђача
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4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

2)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

3)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

Наппмена:
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе
заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места предвиђених у
табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и
дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди.
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5) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка дпбара материјала за сапбраћај бензина и дизел гприва за
пптребе рада служби Ппштинске управе ппштине Медвеђа, IV/2016, ЈН бр.IV/2016:
Предмет
набавке

Јед.
мере

јединишна
цена без ПДВ

1
Бензин -Еvro
premijum BMB
95 или
еквивалентнп

2

3

Evro dizel или
еквивалентнп

Прпцеоене
кплишине у
литрама
4

литар

15.740

литар

4.500

Укупна цена без ПДВ за прпцеоене
кплишине
5 (3х4)

Укупна цена без ПДВ:
Изнпс ПДВ:
Укупна цена са ПДВ:
5.2 Распплаже најмаое једнпм бензинскпм
Да
Не
пумппм на теритприји Ппщтине Медвеђа и
(запкружити)
5.3 Брпј бензинских пумпи на теритприји
_____________
Републике Србије (уписати брпј пумпи)
5.4 Рпк важеоа ппнуде
(минималан рпк 30 дана пд дана птвараоа __________ дана пд дана птвараоа ппнуда
ппнуда - пппунити)
Сукцесивнп, пп пптребама нарушипца, у перипду
5.5.Рпк исппруке:
пд једне гпдине пд дана закљушеоа угпвпра
на бензинским пумпама-прпдајним местима на
5.6.Местп и начин исппруке:
теритприји ппщтине Медвеђа и на теритприји
Републике Србије
Наппмена:
1. Кплишине дпбара у спецификацији дате су пквирнп. Нарушилац се не пбавезује да ће за време
трајаоа угпвпра нарушити све прпцеоене кплишине, већ мпже нарушити и маое кплишине, а у
зависнпсти пд свпјих кпнкретних пптреба. Кплишине дпбара дате су кап ппмпћ ппнуђашима за
квалитетнп фпрмираое ппнуђене цене, и лакпг уппређиваое ппнуда. Koлишине предметних
дпбара се мпгу кретати највище дп угпвпрене вреднпсти јавне набавке.
2. плаћаое дпбара ће се врщити вирмански, на текући рашун ппнуђаша пп исппстављенпм
рашуну, а преузимаое дпбара прекп кредитних картица
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Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

________________________________

Наппмене:
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су тачни
ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени.Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група
ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из
групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити,
пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде.
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VIII МПДЕЛ УГПВПРА

МПДЕЛ УГПВПРА П НАБАВЦИ ДПБАРА
Набавка материјала за сапбраћај бензина и дизел гприва за пптребе рада служби

Ппщтине Медвеђа ЈН- IV/2016
закљушен између:
1. Ппщтинска управа ппщтине Медвеђа, кпју заступа Нашелник, Иван Кпстић
Адреса: Медвеђа, улица ''Јабланишка'' бр.48
Жирп рашун брпј: 840-99640-65
МАТИЧНИ БРПЈ: 07178476, ПИБ: 102842930, (у даљем тексту: КУПАЦ), с једне стране и

2. ______________________________________________________________________
_ из _______________________________,
улица_____________________________________, телефон__________________,
кога заступа _________________________________, ПИБ
_________________________________, матични
број_______________________________, текући рачун
број_______________________________, (у даљем тексту: ПРОДАВАЦ), с друге
стране.
(ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ - ПРОДАВАЦ)
Наппмена: Мпдел угпвпра, ппнуђаш пппуоава у складу са ппнудпм, пверава пешатпм и
пптписпм, шиме пптврђује да прихвата елементе мпдела угпвпра.
Ппдизвпђаши1:
1.__________________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_
Ушесници у заједнишкпј ппнуди
1.__________________________________________________________________________________
_
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2.__________________________________________________________________________________
_
3.__________________________________________________________________________________
_
1

Наппмена:
пппуоава се искљушивп у слушају ппднпщеоа ппнуде са ппдивпђашима или заједнишке ппнуде.
Укпликп се угпвпр закљушује са ппнуђашем кпји наступа сампсталнп, пвај деп се неће налазити у угпвпру-дакле биће брисан.
Када је реш п ппнуди са ппдивпђашем пптребнп је уписати: ппслпвна имена свих псталих ушесника, имена и презимена лица
пвлащћених за заступаое, седищте, ПИБ и матишни брпј, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђљшу, а кпји
не мпже бити већи пд 50% и деп предмета кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.
Када је реш п заједнишкпј ппнуди пптребнп је уписати:
-ппслпвнп име ушесника кпји је пдређен за нпсипца ппсла, име и презиме лица пвлащћенпг за заступаое групе ппнуђаша-ушесника
заједнишке ппнуде, седищте, ПИБ и матишни брпј;
-ппслпвна имена свих псталих ушесника, имена и презимена лица пвлащћених за заступаое, седищте, ПИБ и матишни брпј.

Угпвпрне стране претхпднп сагласнп кпнстатују да:
- је Прпдавац изабран у ппступку јавне набавке мале вреднпсти – „Набавка материјала за
сапбраћај бензина и дизел гприва за пптребе рада служби Ппщтине Медвеђа“, у складу са
пдредбама Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј 124/2012), пп Пдлуци п
ппкретаоу ппступка IV-404-139/2016-01 пд 14.03.2016. гпдинеи ппзиву пбјављенпм на
Ппрталу јавних набавки и на сајту :www.medvedja.org.rs.
- је Прпдавац ппднеп Ппнуду бр. / пд / 2016.гпдине;
- ппнуда Прпдавца у пптпунпсти пдгпвара захтевима кпје је Нарушилац предвидеп у
кпнкурснпј дпкументацији.
Члан 1.
Предмет угпвпра је набавка дпбара - материјала за сапбраћај бензина и дизел гприва за
пптребе рада служби Ппщтинске управе ппщтине Медвеђа. кприщћеоем кредитних картица за
гпривп Прпдавца (у даљем тексту: картица), у складу са спрпведеним ппступкпм јавне набавке
мале вреднпсти брпј IV/2016.
Врста дпбра
Бензин -Еvro premijum BMB 95

Јед.мере
литар

Прпцеоена кплишина на гпдищоем нивпу
15.740

Evro dizel

литар

4.500

Нарушилац се не пбавезује да ће за време трајаоа угпвпра нарушити све прпцеоене
кплишине, већ мпже нарушити и маое кплишине, а у зависнпсти пд свпјих кпнкретних пптреба.
Саставни деп пвпг угпвпра је Ппнуда прпдавца бр. / пд / .2016.гпдине са Пписпм спецификацијпм предмета набавке кпјим су утврђене прпцеоене кплишине предмета угпвпра.
Члан 2.
Прпдавац се пбавезује да Купцу исппрушује бензин Еvro premijum BMB 95 и Дизел гприва
на свим бензинским станицама Прпдавца.
Списак бензинских станица Прпдавца, на кпјима Купац преузима бензина Еvro premijum
BMB 95 и Дизел гприва у свпја впзила кприщћеоем картице, представља саставни деп Угпвпра.
Купац се пбавезује да Прпдавцу дпстави пптписан и пешатпм пверен списак свпјих
мптпрних впзила са регистарским брпјевима – називпм кприсника и врстпм нафтних деривата.
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Купац се пбавезује да за свакп свпје впзилп пд Прпдавца купује искљушивп гпривп
наведенп у спецификацији из претхпднпг става.
Члан 3.
Закљушеоем пвпг Угпвпра, Купац прихвата сва права и пбавезе утврђене Ппщтим
правилима и услпвима за издаваое и кприщћеое дебитне картице за гпривп, кпја шине саставни
деп пвпг Угпвпра.
II ЦЕНА
Члан 4.
Цена бензина Еvro premijum BMB 95 изнпси ______________ динара пп литру без ПДВ-а,
пднпснп ______________ динара пп литри са ПДВ-пм. (пппуоава прпдавац)
Цена дизел гприва изнпси ______________ динара пп литру без ПДВ-а, пднпснп
______________ динара пп литри са ПДВ-пм. (пппуоава прпдавац)
У слушају прпмене цена из става 1. и 2. пвпг шлана, примеоиваће се цена пп ценпвнику
прпдавца кпја важи на дан исппруке, кпја је у складу са важећим ценама енергената на тржищту
и у складу са пдлукама прпдавца, уз пбавезу прпдавца да п прпмени цена, истпг дана, писменп
(мпгуће и електрпнским путем) пбавести купца.
Ппд данпм исппруке ппдразумева се дан када је прпдавац предап дпбра купцу.
Сматраће се да је купац изврщип пријем дпбара у мпменту пптписиваоа фискалнпг
исешка.
III ИЗДАВАОЕ И УППТРЕБА КАРТИЦЕ
Члан 5.
Картица је средствп евидентираоа купппрпдајних трансакција бензина Еvro premijum
BMB 95 и Дизел гприва кпје врщи Купац.
Картице се издају Купцу накпн пптписиваоа угпвпра сагласнп захтеву и спецификацији
впзила за издаваое картице.
Члан 6.
Угпвпрне стране су дужне да изврще примппредају картица, п шему се саставља записник
кпји пптписију пвлащћени представници пбе угпвпрне стране.
Члан 7.
Купац се пбавезује да картице шува са дужнпм пажопм да не би дпщлп дп зплупптреба
или губитка. Купац се пбавезује да у слушају губитка, крађе или унищтеоа картице, п тпме без
пдлагаоа пбавестити Прпдавца у писанпј фпрми.
Прпдавац се пбавезује да пп пријему пбавещтеоа п губитку, крађи или унищтеоу
картице, исту утврди неважећпм и Купцу изда нпву картицу.
У слушају раскида угпвпра, Купац је дужан да картице врати прпдавцу.
IV РПКПВИ И НАЧИН ПЛАЋАОА
Члан 8.
Дужнишп ппверилашки пднпс (ДПП) настаје 15. – тпг у месецу за прпдају за прпдају у
првих 15 дана у месецу и ппследоег дана у месецу за прпдају пстварену дп 16 –пг у месецу дп
краја месеца.
Упликп нека купппрпдајна трансакција, пбављена у пбрашунскпм перипду, не буде
пбухваћена фактурпм за тај перипд, биће укљушена у фактуру за наредни пбрашунски перипд.
Члан 9.
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Кпуац се пбавезује давреднпст преузете рпбе из шлана 8. пвпг Угпвпра плати Прпдавцу у рпку пд
15 дана пд датума ДПП
Плаћаое за преузету рпбу врщи се на рашун прпдавца ______________________________ на
пснпву исппстављених фактура.
КАМАТА И ПБУСАТАВА ИСППРУКЕ
Члан 10.
Прпдавц ће за неблагпвременп плаћаое, пбрашунати купцу закпнску затезну камату, на
месешнпм нивпу и тп пд дана истека валуте да пдатума изврщеоа дуга.
Месешнп пбрашунату камату, Купац је дужан да плати у рпку пд 8 дана пд дана исппстављаоа
пбрашуна.
Прпдавац мпже пбуставити исппруку рпбе у слушају када Купац неуреднп изврщава свпје
пбавезе.

V СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 11.
Купац се обавезује да пре испоруке робе, на име гаранције за одложено плаћање,
Продавцу преда три бланко соло менице са меничним овлашћењем. Вредност
испоручене робе може бити највише до 95% вредности инструмената обезбеђења
одложеног палаћања.
Члан 12.
Продавац је дужан да у моменту закључења уговора Купцу достави средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла:
- бланко сопствену меницу оверену печатом и потписану од стране лица
овлашћеног за заступање,
- доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије,
- менично овлашћење, попуњено и оверено, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности понуде без ПДВ-а и назнаком да је рок важења менице је 30 (тридесет)
дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорних обавеза продавца која су
предмет обезбеђења.
- копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу.
Уколико се наведена средства обезбеђења не доставе у моменту закључења
уговора, уговор неће бити потписан. Купац има право да уновчи наведене менице у
случају да продавац не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.
VI КВАЛИТЕТ РПБЕ
Члан 13.
Прпдавац гарантује квалитет исппрушене рпбе пдређен Правилникпм п технишким и
другим захтевима за тешна гприва нафтнпг ппрекла („Сл. Гласник РС“, бр.123/12, 63/2013 и
75/2013).
VII РЕШАВАОЕ РЕКЛАМАЦИЈА
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Члан 14.
Купац има правп на рекламацију квалитета и кплишине рпбе, у кпм слушају је дужан да
улпжи пригпвпр без пдлагаоа, пдмах приликпм преузимаоа рпбе, а у слушају пригпвпра на
квалитет у рпку пд 24 шаса пд сазнаоа за недпстатак.
У слушају пригпвпра на кплишину рпбе, Купац пдмах пбавещтава Прпдавца, кпји је дужан
да упути Кпмисију за рещаваое рекламација кпји ће на лицу места утврдити шиоенишнп стаое и
п тпме сашинити заједнишки записник.
У слушају пригпвпра на квалитет рпбе, Купац пдмах пбавещтава Прпдавца, кпји упућује
струшнп лице ради узпркпваоа рпбе кпја се даје на анализу.
Купац и Прпдавац су сагласни да дп мпмента пкпншаоа рекламнпг ппступка свака страна
снпнси свпје трпщкпве настале у складу са пвим шланпм.
VIII ВИША СИЛА
Члан 15.
Угпвпрне стране се пслпбађају пдгпвпрнпсти у слушају дејства вище силе: ппплава,
ппжара, земљптреса, сапбраћајне и прирпдне катастрпфе, аката међунарпдних пргана или
прганизација и других дпгађаја, кпји се нису мпгли избећи или предвидети, а кпји у пптпунпсти
или делимишнп спрешавају угпвпрне стране да изврще угпвпрне пбавезе.
Прпдавац се пслпбађа пдгпвпрнпсти у слушају ппремећаја у снабдеваоу тржищта нафтпм
и нафтним дериватима кпји су изазвани: актима државних пргана, изменама прпписа кпји
регулищу услпве и нашин увпза, прераде и прпмета нафте и нафтних деривата, кварпвима, или
непланираним ремпнтима рафинерија или нафтпвпда и слишним дпгађајима.
IХ РПК ТРАЈАОА УГПВПРА
Члан 16.
Угпвпр се закљушује на пдређенп време и тп дп марта 2017.
Пвај угпвпр мпже престати да важи и пре истека рпка из става 1. пвпга шлана и тп:
утрпщкпм кплишина предмета угпвпра наведених у шлану 1. пвпг Угпвпра или утрпщкпм
средстава предвиђених за предметну набавку Пдлукпм п бучету ппщтине Медвеђа у изнпсу пд
1.666.666,00 динара без ПДВ-а. Пднпснп 2.000.000,00 динара са пбрашунатим ПДВ-пм
Х ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 17.
Угпвпрне стране су сагласне да евентуалне сппрпве реще сппразумнп, а акп тп не буде
мпгуће, угпварају надлежнпст Привреднпг суда у Лескпвцу.
Члан 18.
Угпвпрне стране се пбавезују да другпј угпвпрнпј страни дпставе ппдатке п свакпј
изврщенпј статуснпј или прганизаципнпј прпмени, кап и све друге прпмене везане за ппщте
ппдатке (текући рашун, адреса, пвлащћена лица и др.).
Члан 19.
На све щтп није регулисанп пвим угпвпрпм примениће се пдредбе Закпна п
пблигаципним пднпсима.
Члан 20.
Пвај угпвпр ступа на снагу данпм пбпстранпг пптписиваоа пд стране пвлащћених
заступника угпвпрних страна.

32

Општинска управа општине Медвеђа

Члан 21.
Пвај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерка, пп 3 (три) примерка за пбе
угпвпрне стране.
Купац
Нашелник Ппщтинске управе ппщтине Медвеђа
Иван Кпстић
______________________________

Прпдавац дпбара

М.П. _________________________

Наппмена:
Пппунити сва празна ппља.
Свпјим пптписпм и пешатпм ппнуђаш пптврђује да прихвата све пдредбе угпвпра.
Угпвпр се сашиоава у складу са ппнудпм.
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IX ПБРАЗАЦСТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ
набавка дпбара, материјала за сапбраћај бензина и дизел гприва за пптребе рада
служби Ппштинске управе ппштине Медвеђа, IV/2016
У пбрасцу структуре цене навпде се пснпвни елементи ппнуђене цене кап и
прпцентуалнп ушещће пдређене врсте трпщкпва у укупнпј цени:
ПРПЦЕНАТ (%) УЧЕШЋА ТРПШКПВА У
ВРСТА ТРПШКПВА

УКУПНПЈ ЦЕНИ

Цена
Ппрез
дажбине

100%
УКУПНП (100 %)

Нарушилац је, ппступајући у складу са пдредбама из шлана 12. Правилника п пбавезним
елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа
испуоенпсти услпва навеп неке пд трпщкпва кпји шине структуру цене. Ппнуђаш мпже дпписати
и исказати и друге врсте трпщкпва кпји шине структуру цене.

Упутствп: Образац структуре ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме
пптврђује да су тачни ппдаци кпји су наведени у пбрасцу. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку
ппнуду, пбразац структуте цене пппуоава, пптписује и печатпм пверава пвлашћени члан
групе ппнуђача.
Датум
Ппнуђаш
М. П.
_____________________________

________________________________

34

Општинска управа општине Медвеђа

X ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
набавка дпбара, материјала за сапбраћај бензина и дизел гприва за пптребе рада
служби Ппштинске управе ппштине Медвеђа, IV/2016
У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш __________________________________
(уписатиназив ппнуђача), дпстављаукупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа
ппнуде, какп следи у табели:

ВРСТА ТРПШКА

УКУПАН
ППНУДЕ

ИЗНПС

ТРПШКПВА

ИЗНПС ТРПШКА У РСД

ПРИПРЕМАОА

Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити
пд нарушипца накнаду трпщкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца,
нарушилац је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су
израђени у складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа
средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј
ппнуди.
Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

35

Општинска управа општине Медвеђа

XI ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

У складу са шланпм 26. Закпна, _____________________________________________,
(уписати назив ппнуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у
ппступку јавне набавке материјала за сапбраћај бензина и дизел гприва за пптребе рада
служби Ппштинске управе ппштине Медвеђа, IV/2016, ппднеп независнп, без дпгпвпра са
другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.
Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

Наппмена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј
ппнуди, наручулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту
кпнкуренције.Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу,
пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне набавке
акп утврди да је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у
ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита кпнкуренције. Мера
забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда
кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закпна.

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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XII ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКПНА

У вези шлана 75.став 2. Закпна п јавним набавкама, кап заступник ппнуђаша дајем
следећу

ИЗЈАВУ

Ппнуђаш _____________________________________ (уписатиназив ппнуђача)у
ппступку јавне набавке материјала за сапбраћај бензина и дизел гприва за пптребе рада
служби Ппштинске управе ппштине Медвеђа, IV/2016, ппщтпвап је пбавезе кпје
прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада,
защтити живптне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне свпјине ,
кап и да немам забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.

Датум Ппнуђаш

________________

М.П.

__________________

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд
стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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XIII ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКПНА
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Ппнуђаш
_____________________________________________[навести назив
ппнуђача] у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за набавку дпбара, материјала за
сапбраћај бензина и дизел гприва за пптребе рада служби Ппштинске управе ппштине
Медвеђа, IV/2016, испуоава све услпве из шл. 75. и 76. Закпна, пднпснп услпве
дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп:
 Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући
регистар;
 Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела
кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре;
 Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу
са прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј
теритприји);
 Ппнуђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на
раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и гарантује да је
ималац права интелектуалне свпјине, кап и да нема забрану пбављаоа
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде;
 Ппнуђаш има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је
предмет јавне набавке:
ПРИЛПГ :
- Лиценца Агенције за енергетику Републике Србије за енергетске делатнпсти тргпвине нафтпм
и нафтним дериватима, у складу са шл.20.Закпна п енергетици, кпју дпставља у виду непверене
кппије и
- Увереое (пптврда) Агенције за енергетику Републике Србије да је лиценца за пбављаое
делатнпсти кпја је предмет јавне набавке важећа, кпју дпставља у виду непверене кппије, ИЛИ интернет странице на кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни.
(лиценца и пптврда или ппдаци п интернет страници се дпстављају кап прилпг пвпј изјави.)

38

Општинска управа општине Медвеђа

 распплаже неппхпдним ппслпвним капацитетпм: да распплаже најмаое једнпм
бензинскпм пумппм на теритприји Ппщтине Медвеђа и мрежпм бензинских
пумпи на теритприји републике Србије.
Местп:_____________
Датум:_____________

Ппнуђаш:
М.П.

_____________________

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд
стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппдизвпђаша, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Ппдизвпђаш____________________________________________[навести
назив
ппдизвпђача] у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за набавку дпбара, материјала за
сапбраћај бензина и дизел гприва за пптребе рада служби Ппштинске управе ппштине
Медвеђа, IV/2016, испуоава све услпве из шл. 75. Закпна, пднпснп услпве дефинисане
кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп:





Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у
пдгпварајући регистар;
Ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд
кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није
псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп
делп преваре;
Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине
у складу са прпписима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на оенпј теритприји).

Местп:_____________
Датум:_____________

Ппдизвпђач:
М.П.

_____________________

Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, Изјава мпра бити пптписана пд
стране пвлашћенпг лица ппдизвпђача и пверена печатпм.
Наппмена:
Наручилац задржава правп схпднп члану 79. став 1 Закпна п јавним набавкама („Сл.
гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) да мпже захтевати пд ппнуђача чија је
ппнуда, на пснпву извештаја кпмисије за јавну набавку, пцеоена кап најппвпљнија да
дпстави на увид пригинал или пверену фптпкппију свих или ппјединих дпказа.
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14. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА
набавка дпбара, материјала за сапбраћај бензина и дизел гприва за пптребе рада
служби Ппштинске управе ппштине Медвеђа, IV/2016

ИЗЈАВА
П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА

Изјављујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да сам ппщтпвап
пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима
рада, защтити живптне средине, кап и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне
свпјине.

Датум:
__________________________

М.П.

Пптпис ппнуђаша
________________________

Укпликп ппнуђаш наступа у групи ппнуђаша пву изјаву кппира и дпставља за свакпг
шлана групе ппнуђаша ппсебнп.
Укпликп ппнуђаш наступа ппдизвпђашем пву изјаву кппира и дпставља за свакпг
ппдизвпђаша ппсебнп.
Пвлащћени представник групе ппнуђаша и сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша
пппуоава, пднпснп ппнуђаш и сваки ппдизвпђаш, пптписује и пешатпм пверава пвај
пбразац.
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15. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У ВЕЗИ КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ

набавка дпбара, материјала за сапбраћај бензина и дизел гприва за пптребе рада
служби Ппштинске управе ппштине Медвеђа, IV/2016

ИЗЈАВА
У ВЕЗИ КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ

Изјављујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да снпсим накнаду за
кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне
свпјине трећих лица.
Датум:
____________________________

М.П.

Пптпис ппнуђаша
_______________________

Укпликп ппнуђаш наступа у групи ппнуђаша пву изјаву кппира и дпставља за свакпг
шлана групе ппнуђаша ппсебнп.
Укпликп ппнуђаш наступа са ппдизвпђашем пву изјаву кппира и дпставља за себе и
за ппдизвпђаша ппсебнп.
Пвлащћени представник групе ппнуђаша и сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша,
пднпснп ппнуђаш и сваки ппдизвпђаш пппуоава, пптписује и пешатпм пверава пвај
пбразац.
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XVI МЕНИЧНП ПИСМП -ПВЛАШЋЕОЕ
На пснпву Закпна п меници и Пдлуке п пблику, садржини и нашину кприщћеоа јединствених
инструмената платнпг прпмета
ДУЖНИК
Назив
Местп
Адреса
ПИБ
Брпј рашуна Ппслпвна банка
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНП ПИСМП-ПВЛАШЋЕОЕ ЗА КПРИСНИКА БЛАНКП, СПЛП МЕНИЦЕ
ППВЕРИЛАЦ
Назив ....................................
Местп Адреса
ПИБ
Брпј рашуна
....................................
Ппслпвна банка ....................................
Предајемп бланкп сплп меницу, бр...................................... и пвлащћујемп Ппщтинску
управу ппщтине Медвеђа, Јабланиша 48, 16240 Медвеђа, кап ППВЕРИПЦА да предату
меницу мпже пппунити на изнпс пд 10% вреднпсти ппнуде без ПДВ-а, пднпснп на изнпс пд
................................................
динара
(слпвима:....................................................................................................................),
на
име
гаранције за пзбиљнпст ппнуде пп јавнпј набавци мале вреднпсти ЈН МВ бр.IV/2016,
ппднете пд стране ДУЖНИКА са рпкпм наплате 30 дана дужим пд дана птвараоа ппнуда и
кпја мпже бити безуслпвнп, непппзивп, без прптеста и трпщкпва, вансудски наплаћена на
први ппзив у следећим слушајевима:
- укпликп ДУЖНИК накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда ппвуше или меоа свпју ппнуду
- укпликп је ппнуда ДУЖНИКА изабрана кап најппвпљнија ппнуда пп ЈНМВ бр.IV/2016 а
ДУЖНИК не пптпище угпвпр п јавнпј набавци пп ппзиву Ппверипца у рпку утврђенпм
кпнкурснпм дпкументацијпм.
Пвлащћујемп Ппщтинску управу ппщтине Медвеђа, Јабланиша 48, 16240 Медвеђа, да у
складу са пдредбама кпнкурсне дпкументације ЈН бр.IV/2016 за наплату дпспелих хартија
пд вреднпсти-меница, безуслпвнп и непппзивп, без прптеста и трпщкпва, вансудски, изврщи
наплату са свих рашуна ДУЖНИКА - из оегпвих нпвшаних средстава, пднпснп друге импвине.
Менице су важеће и у слушају да у тпку трајаоа или накпн дпспећа пбавезе за кпју се издаје
пвп МЕНИЧНП ПИСМП-ПВЛАШЋЕОЕ дпђе дп прпмене лица пвлащћених за заступаое
предузећа, лица пвлащћених за распплагаое средствима на текућим рашунима ДУЖНИКА,
прпмене пешата, статусних прпмена кпд ДУЖНИКА, или псниваоа правних субјеката и других
прпмена пд знашаја за правни прпмет.
Датум издаваоа
МЕНИЧНПГ ПИСМА - ПВЛАШЋЕОА
ДУЖНИК
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Назив
Местп
Адреса
ПИБ

ПДГПВПРНП ЛИЦЕ ДУЖНИКА
МП

На пснпву Закпна п меници и Пдлуке п пблику, садржини и нашину кприщћеоа јединствених
инструмената платнпг прпмета
ДУЖНИК
Назив
Местп
Адреса
ПИБ
Брпј рашуна
Ппслпвна банка
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ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНП ПИСМП-ПВЛАШЋЕОЕ ЗА КПРИСНИКА БЛАНКП, СПЛП МЕНИЦЕ
ППВЕРИЛАЦ
Назив ....................................
Местп
Адреса
ПИБ
Брпј рашуна
....................................
Ппслпвна банка ....................................
Предајемп бланкп сплп меницу, бр...................................... и пвлащћујемп Ппщтинску
управу ппщтине Медвеђа, Јабланиша 48, 16240 Медвеђа , кап ППВЕРИПЦА да предату
меницу мпже пппунити на изнпс пд 10% вреднпсти ппнуде без ПДВ-а, пднпснп на изнпс пд
................................................
динара
(слпвима:....................................................................................................................),
на
име
гаранције за дпбрп извршеое ппсла пп јавнпј набавци мале вреднпсти ЈН МВ бр.IV/2016,
ппднете пд стране ДУЖНИКА са рпкпм наплате 30 дана дужим пд дана рпка за кпнашнп
изврщеое ппсла и кпја мпже бити безуслпвнп, непппзивп, без прптеста и трпщкпва,
вансудски наплаћена на први ппзив у следећим слушајевима: - ДУЖНИК не буде изврщавап
свпје угпвпрне пбавезе у рпкпвима и на нашин предвиђен угпвпрпм пптписаним пп
спрпведенпј јавнпј набавци мале вреднпсти бр.IV/2016
Пвлащћујемп
Ппщтинску управу ппщтине Медвеђа, Јабланиша 48, 16240 Медвеђа, да у складу са
пдредбама кпнкурсне дпкументације ЈН МВ бр.IV/2016 за наплату дпспелих хартија пд
вреднпсти-меница, безуслпвнп и непппзивп, без прптеста и трпщкпва, вансудски, изврщи
наплату са свих рашуна ДУЖНИКА - из оегпвих нпвшаних средстава, пднпснп друге импвине.
Менице су важеће и у слушају да у тпку трајаоа или накпн дпспећа пбавезе за кпју се издаје
пвп МЕНИЧНП ПИСМП-ПВЛАШЋЕОЕ дпђе дп прпмене лица пвлащћених за заступаое
предузећа, лица пвлащћених за распплагаое средствима на текућим рашунима ДУЖНИКА,
прпмене пешата, статусних прпмена кпд ДУЖНИКА, или псниваоа правних субјеката и других
прпмена пд знашаја за правни прпмет.
Датум издаваоа
МЕНИЧНПГ ПИСМА - ПВЛАШЋЕОА
ДУЖНИК
Назив
Местп
Адреса
ПИБ
ПДГПВПРНП ЛИЦЕ ДУЖНИКА
МП
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