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На основу члана 39. и 61. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник
Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр.86/2015) , Одлуке о
покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 2. број 404-93/2017-IV од
15.11.2017.године и Решења о образовању Kомисије за спровођење поступка јавне набавке
мале вредности број 404-94/2017-IV од 15.11.2017.године ,припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара број 2.
НАБАВКА ГОРИВА ( НАФТНИХ ДЕРИВАТА) ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ
ОПШТИНЕ БРУС“
-

јавна набавка мале вредности -

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста добара, рок извршења, место извршења
Припремање понуде
Подаци о начину, месту и року за подношење понуда
Подаци о дану, месту и сату отварања понуда и присуствовању истом
Рок за доношење одлуке о додели уговора
Упутство понуђачима за сачињавање понуде са критеријумима за оцењивање понуда
Услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76.Закона о јавним набавкама и
упутство како се доказује испуњеност услова
10. Образац за оцену испуњености обавезних услова из чл.75. и 76.Закона-за понуђача,
подизвођача и члана групе понуђача (Образац 1)
11. Образац Подаци о понуђачу (Образац 2)
12. Образац изјаве понуђача да извршење набавке неће делимично поверити подизвођачу
(Образац 3)
13. Образац изјава понуђача да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу
(Образац 4)
14. Образац подаци о подизвођачу (Образац 5)
15. Образац изјаве о подношењу заједничке понуде (Образац 6)
16. Образац подаци о понуђачу из заједничке понуде(Образац 7)
17. Образац изјаве о испуњености обавезних и додатних услова (услова из чл.75.и 76.
Закона о јавним набавкама) -Образац 8
18. Образац изјаве о независној понуди (Образац 9)
19. Образац изјава понуђача - Изјава понуђача о поштовању обавезе из члана75. став 2.
Закона о јавним набавкама ( Образац 10)
20. Образац понуде (Образац 11)
21. Модел уговора ( Образац 12 )
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22. Образац трошкова припреме понуда (Образац 13)
23.Техничке спецификације (Образац 14)
24. Изјава о поседовању малопродајног објекта за дистрибуцију горива са свим траженим
врстама на територији општине Брус и најмање 15 малопродајних објеката на територији
Републике Србије ( Образац 15)
НАПОМЕНА:Конкурсна документација садржи 36 страницa
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ : Наручилац је Општинска управа општине Брус,
ул.Краља Петра I 120, Брус.
1.2. ВРСТА ПОСТУПКА : Јавна набавка мале вредности
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ : добра – гориво (нафтни деривати )
1.4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о купопродаји горива .
1.5. Контакт особа: Аздејковић Марија: 037/826-840 локал 107 сваког радног дана од
07,00 до 15,00 сати.
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1.ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:набавка горива- нафтних деривата (бензин,
евро дизел, АУТОГАС TНГ и AD BLUE) за потребе Општинске управе општине Брус.
2.2.Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: 09100000 (нафтни
деривати)
3. ВРСТА ДОБАРА И КАРАКТЕРИСТИКЕ, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА НАБАВКЕ
Добра која су предмет набавке ближе су одређена у Обрасцу бр.14 -списак горива који

истовремено представља образац структуре цена и то су: бензин, евродизел, аутогас тнг и
AD BLUE.
Количине добра у спецификацији дате су оквирно.Наручилац задржава право промене
количина у оквиру уговорене вредности у складу са својим потребама.
Квалитет понуђених и испоручених добара мора у свему одговарати назначеним
карактеристикама и захтевима наручиоца, датим у обрасцу спецификације добара, у
складу са важећим стандардима који се примењују за течна горива нафтног порекла
и одредбама важећег Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива
нафтног порекла(,,Службени глсник РС“, број 111/15).
Рок и начин испоруке добара: добра се испоручују од момента закључења уговора,
сукцесивно током периода трајања уговора у количинама према потреби Наручиоца.
Период испоруке добара : 12 календарских месеци од дана закључења уговора.
Место испоруке: Продајна места понуђача.
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4.ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ
Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на
Порталу јавних набавки , дана 01.12.2017. године и конкурсном документацијом , односно
у складу са захтевима Наручиоца у Упутству за сачињавање понуде са критеријумима за
оцењивање понуда, које је саставни део конкурсне документције. Подносилац понуде
сноси све трошкове припремања и достављања понуде.
5.ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу Општинска управа
општине Брус, ул. Краља Петра 1 бр.120, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова у
затвореној коверти са назнаком: «Понуда за јавну набавку добара- горива (нафтних
деривата ) ЈН 2/17 – НЕ ОТВАРАТИ». Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи
назив , адресу и број телефона.
Крајњи рок за достављање понуда је осми дан од дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и то до 09.12.2017.године, до 14,00 часова.
А како је то нерадни дан (субота) крајни рок помера се на први радни дан, односно
11.12.2017. године, до 14,00 часова.Неблаговремене понуде Комисија неће отварати ни
разматрати и исте ће бити враћене понуђачима уз повратницу, са назнаком да је иста
поднета неблаговремено.
6. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда
11.12.2017.године у 15,00 часова у канцеларији бр. 1 (приземље) у згради Општинске
управе општине Брус, ул.Краља Петра I 120. у присуству овлашћених представника
понуђача. Представници понуђача дужни су да пре отварања понуда поднесу Комисији за
јавну набавку писмено овлашћење или пуномоћје за учешће у поступку јавног отварања
понуда , које мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица
понуђача. О отварању понуда се сачињава записник, сагласно члану 104. Закона о јавним
набавкама.
7.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног
отварања. Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавну
набавку уколико се измене околности под којима је покренут поступак ЈН, у случају
пријема неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде, или одустане из било ког
другог разлога.

4

8.УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ
ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

ПОНУДЕ

СА

КРИТЕРИЈУМОМ

ЗА

8.1.УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Понуђач је обавезан да приликом сачињавања понуде, претходно прегледа и утврди
исправност целокупне конкурсне документације.
Подношењем понуде, Понуђач потврђује да је у потпуности упознат са важећим
законима и подзаконским актима (прописима, уредбама, правилима), који на било који
начин могу утицати или се примењују на поступак уговарања и реализације набавке која је
предмет јавне набавке.
8.2.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику и сва коресподенција у поступку
јавне набавке води се на српском језику.
8.3.ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази(прилози) тражени у
конкурсној документацији, као и попуњени, потписани и печатом оверени обрасци из
конкурсне документације.
Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази о
испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама , а наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора , захтевати од понуђача , чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном,
примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оргинал или
оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да достаља доказе који су јавно доступни на интернет странама
надлежних органа и дужан је да у понуди наведе који су то докази и интернет адресе где
се могу видети наведени докази. Наручилац задржава право провере достављених доказа
од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не
одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неисправна.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни,
овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасце Понуђач мора
попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или
заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени,
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а садржај јасан и недвосмилен. Обрасце који су у конкретном случају непримењиви,
понуђач није у обавези да потпише и овери (нпр. ако понуђач наступа самостално не мора
да потпише и овери образац ,,изјава понуђача о ангажовању подизвођача“ и сл.), односно
није дужан да их достави.
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима је дужно
да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са
моделом уговора. Када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача је дужан
да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са
моделом уговора. У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви
понуђачи из групе понуђача. Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима
наведеним у понуди.
Исправна понуда је она која садржи попуњене, потписане и оверене обрасце из
конкурсне документације и тражену документацију за потврђивање испуњености услова за
јавну набавку. Уколико понуда није сачињена у складу са захтевима из ове конкурсне
документације, такву понуду Наручилац ће одбити као неприхватљиву.
8.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама је забрањена.
8.5. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учестовати у више
заједничких понуда.
8.6. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.Понуђач је дужан да
у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе
његов назив.Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери
подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке
које ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% , као и део набавке који ће
извршити преко подизвођача. Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о
испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 80.Закона о
јавним набавкама и овом конкурсном документацијом. Понуђач у потпуности одговара
Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење
уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.
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8.7.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.Саставни део
заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3) понуђачу који ће издати рачун,
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање,
5) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.
8.8. ВАЛУТА И ЦЕНА
Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у поступку
реализацији набавке.
Цена је фиксна и не може се мењати док траје рок важења понуде. Након истека
рока важења понуде цена се може мењати из објективних разлога у складу са Законом и
подзаконским актима, услед повећања или смањења цена нафтних деривата на тржишту и
у складу са акцизном политиком Владе Републике Србије , о чему је понуђач дужан да
писаним путем благовремено обавести наручиоца.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Такође, техничке спецификације горива (образац 14) мора бити потписан и
оверен печатом . Уколико понуђач не поступи као што је наведено понуда ће бити
одбијена као неисправна. Уколико понуду подноси група понуђача образац попуњава и
оверава само носилац посла, односно овлашћени члан групе понуђача.
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8.9. НАЧИН ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК
Плаћање за испоручено гориво се врши сукцесивно по усменом требовању, након
испостављања исправне профактуре Испорука добара врши се сукцесивно у периоду од 12
календарских месеци од дана закључења уговора , а по захтеву наручиоца.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испорученог добра.
Поступање по рекламацији детаљније је дато у моделу Уговора који је саставни део
конкурсне документације.
8.10. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.У случају
да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда ће бити одбијена, као неисправна.
8.11. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора je најниже понуђена јединична цена .
Уколико понуђач у својој понуди не наведе све јединичне цене, понуда ће бити
одбијена као неисправна.
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, предност ће имати понуђач са
краћим роком плаћања.
8.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније пет дана пре истека
рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева од стране понуђача, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту
информацију објави на Порталу јавних набавки.
8.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
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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.Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) дана од дана
пријема захтева за објашњење понуде достави одговор, у супротном ће се његова понуда
одбити као неодговарајућа.
8.14. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће позвати понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија да
приступи закључењу уговора у року од 8 дана од дана од када се стекну законски услови.
У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи
уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Уговор са изабраним понуђачем се закључује са роком важности 12 календарских
месеца од дана закључења уговора, с тим што ће обавезе које доспевају у наредној
буџетској години (2018.години) бити реализоване највише до износа средстава која ће за
ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
8.15. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може у року који је предвиђен за подношење понуда, да изврши измену
или допуну конкурсне документације. Ако наручилац у року превиђеном за подношење
понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или
допуне објави на Порталу јавних набавки. Ако наручилац измени или допуни конкурсну
документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је
дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за
подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може
да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
8.16. ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач може да измени или повуче понуду писаним обавештењем пре рока за
подношење понуда. Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора да
буде изражена у динарском износу, а не у процентима. Уколико се измена понуде односи
на понуђену цену, понуђач је обавезан да достави писмено обавештење о промени
цене, без и са пдв-ом, које понуђач нуди после измена, у супротном његова понуда
биће одбијена као неприхватљива.
Свако обавештење о изменама или повлачењу понуде мора бити припремљено,
означено и достављено са ознаком на коверти „Измена понуде“ или „Повлачење понуде“
за јавну набавку -набавка горива ( нафтних деривата ). Понуда не може бити измењена
после истека рока за подношење понуда.
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8.17. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
8.18. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени
услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају
да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у
наредних шест месеци.
8.19.РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и
неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним
набавкама.
Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће у поступку ј.н.;
2)понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће у поступку ј.н.;
3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
4)понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;
5)обрасци у конкурсној документацији нису достављени у складу са конкурсном
документацијом.
Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном
документацијом.
8.20.ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права понуђача подноси се Републичкој комисији за заштиту
права у поступцима јавних набавки, а предаје Наручиоцу, непосредно или поштом
препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако законом није одређено другачије. Копију захтева
за заштиту права подносилац захтева истовремено доставља Републичкој комисији.

10

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања .
После доношења одлуке наручиоца о додели уговора или одлуке о обустави
поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се
оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу
захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за
подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.
8.21.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
8.22.ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА
Обавештавамо Вас да нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
9.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
9.1. Услови за учешће у поступку јавне набавке
9.1.1. Обавезни услови:
Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће обавезне услове:
9.1.1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно, уписан у одговарајући регистар
9.1.1.2. 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
9.1.1.3. 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
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9.1.1.4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке

9.1.2. Додатни услови
Понуђач у поступку јавне набавке мора ипуњавати следеће додатне услове:
9.1.2.2.неопходан технички капацитете: да поседује 1(један) малопродајни објекат са свим
траженим врстама горива на територији општине Брус и најмање 15 (петнаест)
малопродајних објеката на територији Републике Србије који су у функцији.
- 9.2. Упутство о доказивању обавезних услова
9.2.1. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за правна лица
као понуђача
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као
понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
9.2.1.1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре,односно извод из регистра
надлежног органа;
9.2.1.2. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне
Полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за неку од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
9.2.1.3. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе,
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврда надлежног органа да се понуђач налази у
поступку приватизације и
9.2.1.4. лиценца за обављање енергетске делатности трговине нафтом и дериватима нафте
издата од стране Агенције за енергетику у складу са Законом о енергетици – копија.
Доказ из тачке 9.2.1.2. и 9.2.1.3. не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
9.2.2. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за предузетнике
понуђаче
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као
понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
9.2.2.1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра
надлежног органа;
9.2.2.2. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне Полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против
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привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре ;
9.2.2.3. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе,
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода и
9.2.2.4. лиценца за обављање енергетске делатности трговине нафтом и дериватима нафте
издата од стране Агенције за енергетику у складу са Законом о енергетици –копија.
Доказ из тачке 9.2.2.2. и 9.2.2.3. не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
9.2.3. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за физичка лица
као понуђача
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као
понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
9.2.3.1. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре
9.2.3.2. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе,
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
9.2.3.3. лиценца за обављање енергетске делатности трговине нафтом и дериватима нафте
издата од стране Агенције за енергетику у складу са Законом о енергетици –копија.
Доказ из тачке 9.2.3.1. и 9.2.3.2. не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
9.3.Доказивање испуњености додатних услова
9.3.1. Изјава о поседовању 1 (једног) малопродајног објекта са свим траженим
врстама горива на територији општине Брус и најмање 15 (петнаест) малопродајних
објеката на територији Републике Србије који су у функцији (образац 15) коју је понуђач
дужан да попуни, потпише и овери печатом и за чију истинитост одговара кривично и
материјално.

Испуњеност обавезних и додатних услова , односно услова из чл.75.став
1.тачка 1.-4. и чл. 76. Закона о јавним набавкама понуђач може доказати
писаном ИЗЈАВОМ датом под пуном моралном, кривичном и
материјалном одговорношћу која је саставни део конкурсне
документације – (Образац 8 )
Уколико понуђач достави горе наведену изјаву(Образац 8) не доставља
документацију наведену у тачки 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. и 9.3., изузев доказа из
тачке 9.2.1.4., који мора да сe достави.
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Обавезне услове сваки понуђач, подизвођачи и чланови групе понуђача морају испуњавати
засебно, а додатни услов понуђач, подизвођачи и чланови групе понуђача испуњавају
заједнички.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, обавезно је достављање
споразума којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке који су дефинисани овом
конкурсном документацијом.
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач је дужан да при
састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде , те је
у складу са тим саставни део конкурсне документације Изјава (образац бр.11) која треба да
буде потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом .
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ОБРАЗАЦ 1.
10.Образац за оцену испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76.
Закона о јавним набавкама
Редни
број

Назив документа

Документ
достављен
(заокружити да/не)

Прилог Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод
1
из регистра надлежног органа

да

не

Прилог Извод из казнене евиденције, односно уверење
2
надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова

да

не

да

не

да

не

да

не

Лиценца за обављање енергетске делатности трговине
нафтом и дериватима нафте издата од стране Агенције за
енергетику у складу са Законом о енергетици – копија

да

не

Прилог Споразум групе понуђача који подносе заједничку
5
понуду

да

не

а) Уверење Пореске управе Министарства финансија
б) Потврда јединице локалне самоуправе
Прилог в) Потврда надлежног органа да се понуђач налази у
3
поступку приватизације.

Прилог
4

15

Образац Образац за оцену испуњености обавезних услова из
1
члана 75. ЗЈН и додатних услова (и обр. 1а. и 1б. за
подизвођ. и чланове групе понуђача)

да

не

да

не

Образац Изјава понуђача да извршење набавке неће делимично
3
поверити подизвођачу

да

не

Образац Изјава понуђача да ће извршење набавке делимично
4
поверити подизвођачу

да

не

Образац Подаци о подизвођачу
5

да

не

Образац Изјава о подношењу заједничке понуде
6

да

не

Образац Подаци о понуђачу из заједничке понуде
7

да

не

Образац Изјава о испуњености обавезних и додатних услова
8

да

не

Образац Изјава о независној понуди
9

да

не

да

не

Образац Образац понуде
11

да

не

Образац Модел уговора
12

да

не

Образац Образац трошкова припреме понуде
13

да

не

Техничке спецификације

да

не

Образац Подаци о понуђачу
2

Образац
10

Образац
14

Изјава понуђача о поштовању обавезе из члана 75. став 2.
Закона о јавним набавкама

Образац Изјава о поседовању 1(једног) малопродајног објекта са да
15
свим траженим врстама горива на
16територији општине
Брус и најмање 15 (петнаест) малопродајних објеката на
територији Републике Србије који су у функцији.

не

Датум:_____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

_____________________
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ОБРАЗАЦ 1.а
Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним
набавкама
(за подизвођача)

Редни
број

Назив документа

Документ достављен
(заокружити да/не)

Прилог
1

Извод из Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног органа

да

не

Прилог
2

Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежног суда и надлежне Полицијске управе
Министарства унутрашњих послова

да

не

да

не

б) Потврда јединице локалне самоуправе

да

не

в) Потврда надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације.

да

не

Прилог
3

а) Уверење Пореске
финансија и привреде

Датум:_____________________

управе

М.П.

Министарства

Потпис овлашћеног лица

_____________________

НАПОМЕНА: Образац оверава овлашћено лице понуђача за сваког подизвођача. Образац
копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача

ОБРАЗАЦ 1.б
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Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним
набавкама
(за члана групе понуђача)

Редни
број

Назив документа

Документ достављен
(заокружити да/не)

Прилог
1

Извод из Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног органа

да

не

Прилог
2

Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежног суда и надлежне Полицијске управе
Министарства унутрашњих послова

да

не

да

не

б) Потврда јединице локалне самоуправе

да

не

в) Потврда надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације.

да

не

Прилог
3

а) Уверење
финансија

Пореске

Датум:_____________________

управе

Министарства

М.П.

Потпис овлашћеног лица

_____________________

НАПОМЕНА: Образац оверава сваки члан групе понуђача. Образац копирати у потребном
броју примерака за сваког члана групе понуђача.

ОБРАЗАЦ 2.
11.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
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Назив понуђача:
_____________________________________________________________________________
Адреса понуђача:
______________________________________________________________________________
Одговорно лице (потписник уговора)
______________________________________________________________________________
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:
______________________________________________________________________________

Датум:_____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
__________________________

ОБРАЗАЦ 3.
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12.ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА ДА ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ НЕЋЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ
ПОДИЗВОЂАЧУ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
обајвљеним на Порталу јавних набавки, дана 01.12.2017.године за јавну набавку добара
број 2. –набавка горива (нафтних деривата) за потребе Општинске управе општине Брус ,
изјављујемо да извршење набавке нећемо делимично поверити подизвођачу.

Датум:_____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
________________________

ОБРАЗАЦ 4.

13.ИЗЈАВА
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ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне нбавке мале вредности

објављеним на Порталу јавних набавки, дана 01.12.2017. године за јавну набавку мале
вредности добара број 2. –набавка горива (нафтних деривата) за потребе Општинске
управе општине Брус, изјављујемо да ћемо извршење набавке делимично поверити
подизвођачу и у наставку наводимо њихово учешће по вредности:

 у понуди подизвођач_________________________________у укупној вредности понуде учествује
у делу_____________________________________________________________________у износу од
___________________________динара што износи _________% вредности понуде,

 у понуди подизвођач_________________________________у укупној вредности понуде учествује
у делу______________________________________________________________________у износу од
___________________________динара што износи _________% вредности понуде,

 у понуди подизвођач_________________________________у укупној вредности понуде учествује
у делу_____________________________________________________________________у износу од
___________________________динара што износи _________% вредности понуде,

Датум:_____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_______________________

ОБРАЗАЦ 5.
14.ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
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Назив подизвођача:
_________________________________________________________________________________
Адреса подизвођача:
Матични број подизвођача:
Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):
_________________________________________________________________________________
Име особе за контакт:
Електронска адреса подизвођача (e-mail):
_________________________________________________________________________________
Телефон:
_________________________________________________________________________________
Телефакс:

Датум:_____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
____________________________

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака

ОБРАЗАЦ 6.
_________________________

____________________________
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_________________________

(Назив понуђача)

(Назив понуђача)

(Назив понуђача)

_________________________

____________________________

_________________________

(Назив понуђача)

(Назив понуђача)

(Назив понуђача)

15.ИЗЈАВА О
ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
објављеним на Порталу јавних набавки, дана 01.12.2017.године, за јавну набавку мале
вредности добара број 2. –набавка горива ( нафтних деривата ) за потребе Општинске
управе општине Брус , изјављујемо да заједно подносимо понуду.

Датум: ________________

М.П.

Одговорно лице понуђача
_______________________

М.П.

Одговорно лице понуђача
_______________________

М.П.

Одговорно лице понуђача
________________________

М.П.

Одговорно лице понуђача
_______________________

Напомена: Образац потписују оговорна лица свих чланова групе понуђача

ОБРАЗАЦ 7.
16.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
ИЗ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
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Назив понуђача:
_________________________________________________________________________________
Адреса понуђача:
_________________________________________________________________________________
Одговорно лице (потписник уговора)
_________________________________________________________________________________
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:
_________________________________________________________________________________

Датум:_____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
______________________

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача

ОБРАЗАЦ 8.

17.ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА (ОБАВЕЗНИМ И ДОДАТНИМ УСЛОВИМА)
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У складу са чл.77.став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', број 124/12,
14/2015 и 68/2015) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Да Понуђач __________________________________________________из______________
Испуњава све обавезне услове из чл.75.и чл.76. Закона о јавним набавкама прописане
конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности добара бр.2. – набавка
горива ( нафтних деривата ) за потребе Општинске управе општине Брус и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе кад има седиште на њеној територији
4) да поседује лиценцу за обављање енергетске делатности трговине нафтом и дериватима
нафте издата од стране Агенције за енергетику у складу са Законом о енергетици
5) да располаже неопходним техничким капацитетом – да поседује 1 (један) малопродајни
објекат са свим траженим врстама горива на територији општине Брус и најмање 15
( петнаест) малопродајних објеката на територији Републике Србије који су у функцији.

Датум________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
______________________

Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално
или са подизвођачима, уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћени члан
групе понуђача

ОБРАЗАЦ 9.
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18. ИЗЈАВА
О
НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступам
независно у поступку за јавну набавку мале вредности добара број 2. –набавка горива
(нафтних деривата) за потребе Општинске управе општине Брус , без договора са другим
понуђачима и заинтересованим лицима.

Датум:_____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_________________________

Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално
или са подизвођачима, уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћени члан
групе понуђача

ОБРАЗАЦ 10.
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19. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', број
124/12, 14/2015 и 68/2015) , као овлашћено лице понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде у
поступку јавне набавке мале вредности добара бр.2. - набавка горива ( нафтних деривата)
за потребе Општинске управе општине Брус, поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да не постоји забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
______________________

Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално
или са подизвођачима, уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћени члан
групе понуђача

ОБРАЗАЦ 11.
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20.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1.Понуда бр._________________од____________________ за јавну набавку мале
вредности добара бр.2. за набавку горива ( нафтних деривата) у периоду од 12
календарских месеци од дана закључења уговора, у складу са позивом и конкурсном
документацијом.
Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача_____________________________________________________
Адреса понуђача____________________________________________________
Матични број
понуђача_____________________________________________________
ПИБ понуђача_______________________________________________________
Име особе за
контакт________________________________________________________
Електронска адреса
понуђача_______________________________________________________
Телефон и Телефакс_______________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив
банке___________________________________________________________
2.Понуду дајем:
а) самостално
б) са подизвођачем
1.______________________________________________________________
2._____________________________________________________________
3._____________________________________________________________
в) као заједничку понуду
1.__________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
Заокружити и податке уписати за а), б), или в)
3.Понуду дајем за следећу цену-е:
Јединица мере

цена без ПДВ-а

цена са ПДВ-ом

1. Евродизел..........................литар..........................________________.........______________
2.Бензин ................................литар.........................________________.........______________
3.Ауто гас ТНГ......................литар........................_______________........._______________
4.AD BLUE ...........................литар........................_______________........_______________
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4.Развијеност продајне мреже:
а) Укупан број продајних места на територији Републике Србије _______________.
б) Укупан број продајних места на територији општине Брус _________.
5. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%, а односи се
на део предмета набавке: _________________________________________
_____________________________________________________________________
6.Услови плаћања: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7.Посебне комерцијалне повољности: ( стални попусти, гарантовање цене за
одређени
период,
попуст
на
преузету
количину..):
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда (не краћи од 30
дана од дана отварања понуда)
9. Уз понуду прилажемо све прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.
Датум______________________

МП

Потпис овлашћеног лица
_____________________________
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ОБРАЗАЦ 12.

21.МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ ГОРИВА
Закључен између:

1.Општинске управе општине Брус, ПИБ 101139819, матични број 07195133, текући
рачун 840-76640-98, коју заступа Горан Деспотовић,начелник Општинске управе (у даљем
тексту : Купац, Наручилац) и
2._______________
,ПИБ
_____,
матични
број________,
текући
рачун___________,Банка__________,кога заступа___________________________( у даљем
тексту : Продавац, Испоручилац)
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац у спроведеном поступку јавне набавке
мале вредности добара бр.2. , по позиву за достављање понуда објављеном на Порталу
јавних набавки број --------------- од 01.12.2017.године изабрао продавца__________ као
најповољнијег понуђача за набавку и испоруку горива.
Члан 2.
Предмет уговора је набавка и испорука нафтних деривата (бензина и евродизела) за
на основу понуде Испоручиоца број ___ од ___.2017. године и списка горива који су
саставни део овог Уговора и Одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке мале
вредности добара бр.2. Општинске број _________ од __________2017. године.
Члан 3.
Процењене количине горива су оријентационо у количини до 7000 литара евро
дизела, до 900 литара бензина, до 600 литара и 50 литара AD BLUE. Наручилац задржава
право да одступи од процењених количина горива.
Купац се обавезује да продавцу испоручи уговорена добра по опису,
карактеристикама и условима наведеним у конкурсној документацији и понуди број __ од
_____.2017, и то:
1.Бензин, по јединичној цени од _____ динара без ПДВ-а, односно ____ динара са ПДВ-ом.
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2.Евродизел, по јединичној цени од ____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВом
3. АУТО ГАС ТНГ, по јединичној цени од _____ динара без ПДВ-а, односно ____ динара
са ПДВ-ом.
4. AD BLUE, , по јединичној цени од _____ динара без ПДВ-а, односно ____ динара са
ПДВ-ом.
Купац се обавезује да за примљена добра испоручиоцу плати цену у складу са овим
уговором и понудом.
Члан 4.
Наручилац прихвата јединичне цене које је испоручилац дао у понуди. Уколико у
току реализације уговора дође до промене цена на тржишту нафтних деривата може се
извршити промена јединичних цена датих у понуди. Наведена промена цена може се
извршити само у оквиру процента повећања или смањења цене у званичном ценовнику
испоручиоца.Коригована цена важи на дан испоруке робе.
Члан 5.
Плаћање по овом уговору вршиће се сукцесивно.
Достављање про/фактура купцу представља основ за плаћање уговорене цене.
Купац се обавезује да у року од ____ дана од пријема исправно испостављене
профактуре продавца, плати фактурисани износ на рачун продавца број ________ код
_________ банке.
Члан 6.
Испорука горива се врши сукцесивно, према потребама Наручиоца .
Наручилац је овлашћен да врши контролу количине и квалитета испорученог добра.
Испоручилац гарантује квалитет испоручених добара у складу са важећим
прописима и стандардима односно условима из конкурсне документације.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испорученог добра у
ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања , одмах при преузимању горива, а у
случају приговора на квалитет у року од 24 часа од сазнања за недостатак.
У случају приговора на количину горива, Наручилац одмах обавештава
Испоручиоца, који је обавезан да упути стручно лице , које ће на лицу места утврдити
чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник.
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У случају приговора на квалитет Наручилац одмах обавештава Испоручиоца који
упућује стручно лице ради узорковања добара које се даје на анализу.
Наручилац и Испоручилац су сагласни да до момента окончања рекламационог
поступка свака страна сноси своје трошкове у складу са овим чланом.
Уколико се утврди да рекламација није основана, трошкове сноси Наручилац.
Члан 7.
Овај уговор се закључује на период од 12 календарских месеци од дана закључења
уговора, с тим што ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години (2018.години)
бити реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој
буџетској години .
Сваки уговарач има право раскида уговора уз писмени отказ и отказни рок од 30
дана.
На односе који нису регулисани уговором примењиваће се Закон о облигационим
односима.
Члан 8.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико да споразума не дође уговара се надлежност Привредног суда у Краљеву.
Члан 9.
Овај уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака од којих се 3(три) примерка
налазе код Наручиоца, а 3(три) примерка код Испоручиоца.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

________________

__________________

ОБРАЗАЦ 13
22.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
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у поступку јавне набавке мале вредности добара бр.2. – набавка горива ( нафтних
деривата ) за потребе Општинске управе општине Брус
Ред.бр.

Трошак

Износ
ПДВ-а

без износ са
ПДВ-ом

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови
прибављања средства обезбеђења.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени
у складу са техничким спецификацијама наручиоца , под условом да је понуђач тражио накнаду
тих трошкова у својој понуди.
Напомена: Испунити само у случају појаве горе наведених трошкова.

Датум________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
______________________

Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално
или са подизвођачима, уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћени члан
групе понуђача

ОБРАЗАЦ 14
23)Техничке спецификације
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Процењене потребе наручиоца на годишњем нивоу по врстама деривата

Опис предмета
јавне набавке

Процењен
а
количина

Ред.
број

Цена
без ПДВ-а
(дин/л)

Цена са
ПДВ-ом
(дин/л)

(у лит.)
1

2

1.

Евро дизел

До 7.000

2.

Бензин

До 900

3.

Ауто гас ТНГ

До 600

4.

AD BLUE

До 50

Укупна
цена без
ПДВ-а
(2х3)

3

4

5

Укупна
цена са
ПДВ-ом
(2х4)
6

УКУПНО

______________________________

МП

_______________________________

(ДАТУМ)

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално
или са подизвођачима, уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћени члан
групе понуђача

ОБРАЗАЦ 15.
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24. ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном кривичном , материјалном и моралном одговорношћу изјављујем да
Понуђач_______________________________ са седиштем у __________________________
поседује малопродајни објекат са свим траженим врстама горива на територији општине
Брус и најмање 15 (петнаест) малопродајних објеката на територији Републике Србије који
су у функцији.
Редни број

Адресе бензинских станица које су у функцији.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Датум_________________

М.П.

___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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