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I

1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Адреса: Ул. 7. јули бр. 6.

2.

Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређује област јавних набавки и Законом
о облигационим односима.
3.

Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.1.8. је набавкa добара - горива за потребе
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.
4.

Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о купопродаји.

5.

Достава понуде:
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца
најкасније дана 30.01.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
6.

Отврање понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за доставу понуде,
односно дaнa 30.01.2015. године у 1100 сати у просторијама ЈП Дирекција за изградњу
града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, Ниш.
7.

Особа за контакт:
дипл.инж.грађ.
Велиборка
Милијев,
тел.
018/241-266
лок.
248
дипл.екон.Бранислав Стојковић, тел.018/241-266, локал 259, е-mail nabavke@dign.rs.

II

и

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.

Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.1.8. је набавкa добара - горива за потребе
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.
2.

Назив и ознакa из општег речника набавке
09100000-0 - горива
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III

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ

по позиву за подношење понуда објављеном дана 22.01.2015. године у поступку
јавне набавке мале вредности добара - горива за потребе ЈП Дирекција за изградњу града
Ниша, ЈН бр. 1.1.8.
КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ:
а) Изјаву понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, за случај самосталног
наступа,
или
Изјаву понуђача и подизвођача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај
наступа понуђача са подизвођачем,
или
Изјаву групе понуђача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај наступа
групе понуђача;
б) Образац понуде - попуњен, печатом оверен и потписан;
в) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан;
г) Спецификација добара - попуњена, печатом оверена и потписана
д) Понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова припреме понуде попуњен, печатом оверен и потписан.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са Спецификацијом добара наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ НИЈЕ
ОБАВЕЗНО.
ђ) Копију важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, односно лиценцу за трговину
на мало дериватима нафте (станице за снабдевање горивом моторних возила) коју издаје
Агенције за енергетику Републике Србије
e) У случају да подношења заједничке понуде, доставити споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који
обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог Упутства.
ж) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у
склопу понуде.
1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском језику на
коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води поступак јавне набавке.
2.
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САЧИЊЕНА
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца најкасније дана
30.01.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуда, односно
дана 30.01.2015. године у 1100 сати у просторијама ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул.
7. јули бр. 6, Ниш.
Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затвореној на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на
коју понуђач лепи попуњен Образац са стране 3. из Конкурсне документације или уписује назив,
адресу, телефон и контакт особу подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу примаоца понуде,
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наручиоца - ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, писарница у приземљу зграде,
број и назив јавне набавке за коју подноси понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.
Наручилац не одговара за оштећења коверте или кутије настале у транспорту и за
неадекватно достављење понуде.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти или на кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико
је понуда поднета непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди
о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима (оловком која не
може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
претходно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији потпишу и печатом овере сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе
понуђача, која мора бити потписана и оверена печатом од стране сваког понуђача из групе
понуђача.
У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе потписује
и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача,
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81.
ЗЈН.
У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је назначити
на коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и навести назив и седиште свих понуђача из
групе понуђача.
Пожељно је да понуђач повеже, запечати понуду (воском или на други
одговарајући начин), тако да се појединачни листови не могу накнадно убацивати,
замењивати или одстрањивати и исту у затвореној коверти или кутији благовремено
достави Наручиоцу.
3.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4.
ПОНУЂАЧ МОЖЕ, У РОКУ ОДРЕЂЕНОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ДА
ИЗВРШИ ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВ СВОЈЕ ПОНУДЕ НА НАЧИН И ПОД УСЛОВИМА
ПРОПИСАНИМ ОВОМ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде понуђач је дужан да назначи на коверти или на кутији,
са навођењем редног броја и назива јавне набавке на коју се односи изменa, допунa или опозив
понуде са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење понуду достави на
адресу наручиоца: ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, писарница у приземљу
зграде.
„Измена понуде за јавну набавку добара - горива за потребе ЈП Дирекција за
изградњу града Ниша - „НЕ ОТВАРАТИ“, ЈН бр. 1.1.8.“ или
„Допуна понуде за јавну набавку добара - горива за потребе ЈП Дирекција за
изградњу града Ниша - „НЕ ОТВАРАТИ“, ЈН бр. 1.1.8.“ или
„Опозив понуде за јавну набавку добара - горива за потребе ЈП Дирекција за
изградњу града Ниша - „НЕ ОТВАРАТИ“, ЈН бр. 1.1.8.“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - горива за потребе ЈП Дирекција
за изградњу града Ниша - „НЕ ОТВАРАТИ“, ЈН бр. 1.1.8“.
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу седишта свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
5.
ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО
ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У
ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА понуђач наводи
на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или подноси понуду са
подизвођачем/има или као заједничку понуду.
6.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА

Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу дужан је да у делу
конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА наведе назив и седиште
подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може
бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и да достави
обрасце и доказе тражене конкурсном документацијом.
Попуњен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА потписују, печатом оверавају
понуђач и сви подизвођачи.
У случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, понуђач и
подизвођач су дужни да у склопу понуде приложe акт којим ће бити дефинисана поступања
наручиоца у наведеном случају.
Уколико Уговор о купопродаји буде закључен између наручиоца и понуђача који ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, тај подизвођач биће наведен у Уговору.
Продавац, односно изабрани понуђач, не може ангажовати као подизвођача лице које није
навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење
посла и раскинути уговор.
Понуђач, односно Продавац, у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених
обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач, односно Продавац, је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености тражених услова.
7.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА мора навести све понуђаче из групе понуђача.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених
конкурсном документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно, поднети понуду и заступати групу
пред наручиоцем,
2) понуђачу који у име групе потписује уговор,
3) понуђачу који издаје рачун,
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање и
5) обевезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора.
У споразуму навести назив и адресу седишта понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији. У случају да се понуђачи
из групе понуђача определе да један понуђач из групе попуњава, потписује и печатом оверава,
исти ће попунити, потписати и печатом овери све обрасце дате у конкурсној документацији,
изузев Изјаве групе понуђача.
7/28
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

Попуњен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА потписују, печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача.
Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку
понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци
неограничено солидарно одговарају задругари.
8.
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И РОКА ПЛАЋАЊА, ИСПОРУКЕ
ДОБАРА И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
8.1. Начин и рок плаћања
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун изабраног понуђача, на основу предрачуна и под
условима одређеним уговором.
8.2. Квалитет
Испоручилац гарантује квалитет испоручених добара прописан Правилником о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“, бр. 123/2012 од 28.12.2012.
године) и Правилником о изменама и допунама Правилника о техничким и другим захтевима за
течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“, бр. 63/2013 од 19.07.2013. године).
8.3. Рекламација на квалитет
Наручилац има право рекламације на квалитет испоручених добара, и дужан је да одмах
обавести испоручиоца који одмах по пријему обавештења упућује стручно лице ради узорковања
добара у циљу анализе.
8.3. Испорука добара
Испорука добара вршиће се сукцесивно, према потребама наручиоца на продајним местима
Продавца и под условима одеђеним уговором.
8.4. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понудe. У случају да
понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Наручилац је дужан да, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
9.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог 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 обрачунатог пореза на додату вредност.
Јединичне цене добара дате у Спецификацији добара не могу се мењати до истека рока
важења понуде.
Цене дате у понуди могу се мењати, након истека рока важења понуде, ако дође до
промене цена уговорених добара на тржишту.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чл. 92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним
и исте, по добијању образложења, проверити.
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у
склопу понуде.
10.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у
горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним прописом су ти
подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
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Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора
да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени као
поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
скалду са закон, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених
у понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о
поднетим понудама до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елементата критеријума и рангирање понуда, сагласно члану
14. Закона о јавним набавкама.
11.
ПОНУДА

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева одговор
доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште сходно чл. 20 ЗЈН и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице упутиће на
адресу наручиоца, са напоменом: "Захтев за додатним информацијама или појашњењима ЈН бр. 1.1.8".
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда
наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
12.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
ИКОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

ПОНУДА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (чл. 93. ЗЈН). Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарјућом, односно прихватљивом, осим ако
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
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13.
НЕГАТИВНЕ
РЕФЕРЕНЦЕ
И
ДОДАТНО
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ИСПУЊЕЊА
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У СЛУЧАЈУ ДА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НИЈЕ ИСТОВРСАН
ПРЕДМЕТУ ЗА КОЈУ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДОБИО НЕГАТИВНУ РЕФЕРЕНЦУ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у чл. 82. став 3. ЗЈН, који
потврђује да је понуђач поступао супротно забрани из чл. 23. и чл. 25. ЗЈН, или учинио повреду
конкуренције или доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи Уговор након што му је уговор додељен или одбио да достави доказе и средства
обезбеђења на шта се у понуди обавезао и у случају да понуђач није испуњавао своје обавезе по
раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне
набавке, за период од претходне три године.
14.

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде
домаћег и страног понуђача који нуде добра, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача
под условом да његова понуђена цена није већа од 20% у односу на најнижу понуђену цену
страног понуђача. У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.
15. КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ
ЦЕНОМ
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, уговор
ће бити додељен оном понуђачу који је, у достављеној понуди, понудио дужи рок важења
понуде.
У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок важења
понуде, уговор ће бити додељен понуђачу који има већи број продајних места на удаљености од
највише 5 км рачунајући од пословне зграде наручиоца у Ул. 7. јули бр. 6. Наручилац ће у
наведеном случају накнадно тражити достављање овог доказа у виду овереног и потписаног
списка продајних места.
16.

ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави, у зависности од наступа, одговарајућу
Изјаву из конкурсне документације - попуњену, печатом оверену и потписану (Изјаву понуђача или
Изјаву понуђача и подизвођача или Изјаву групе понуђача), дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и којом гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
17.
КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
18.

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са
повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
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обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана
пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока
за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана
од дана пријема одлуке.
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.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије),
а у складу са упутством о уплати таксе из чл. 156. ЗЈН.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
19.

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН.
20.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може да изврши измене и допуне конкурсне документације, које су важеће само
уколико су учињене у писаном облику и исте чине саставни део конкурсне документације и дужан
је да исте без одлагања објави на Порталу јавних набавки.
Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуда, а наручилац је у обавези да у року од 3 дана од пријема истог пошаље одговор у писаном
облику и истовремено објави на Порталу јавних набавки.
Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда, ако измени или допуни конкурсну документацију осам или
мање дана пре истека рока за подношење понуда.
21.

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ

Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
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.
22.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Уколико
понуђач у остављеном примереном року не поступи по захтеву, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
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Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, односно извод из регистра АПР-а.
У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом, а
наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на интернет страници
надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
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IV
УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗЈН КОЈЕ
ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО О
НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН
1.

Чл. 75. ст. 1. ЗЈН

2.

3.
4.

Чл. 75.
ст. 2. ЗЈН

5.

6.

ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ОДНОСНО УПИСАН У
ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР
ДА ПОНУЂАЧ КАО И СВИ ЊЕГОВИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА НЕКО ОД
КРИВИЧНИХ ДЕЛА КАО ЧЛАН ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, КРИВИЧНА ДЕЛА
ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ПРОТИВ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРИМАЊА ИЛИ
ДАВАЊА МИТА И ПРЕВАРЕ
ДА ПОНУЂАЧУ НИЈЕ ИЗРЕЧЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА
СНАЗИ У ВРЕМЕ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ ДАЖБИНЕ У
СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА РС ИЛИ СТРАНЕ ДРЖАВЕ КАДА ИМА СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ
ТЕРИТОРИЈИ
ДА ПОНУЂАЧ ИМА ВАЖЕЋУ ДОЗВОЛУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, АКО ЈЕ ТАКВА ДОЗВОЛА ПРЕДВИЂЕНА ПОСЕБНИМ
ПРОПИСОМ
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О
ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
И ДА ГАРАНТУЈЕ И ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ У 2011, 2012. И 2013. ГОДИНИ ОСТВАРИО УКУПАН ПОСЛОВНИ ПРИХОД У
ИЗНОСУ ОД НАЈМАЊЕ 10 МИЛИОНА ДИНАРА (НЕОПХОДАН ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ У ПРЕТХОДИХ 5 ПОСЛОВНИХ ГОДИНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ УГОВОРИО И ИСПОРУЧИО
8.
ДОБРА ИСТЕ ИЛИ СЛИЧНЕ ВРСТЕ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У УКУПНОЈ ВРЕДНОСТИ ОД
НАЈМАЊЕ 5 МИЛИОНА ДИНАРА БЕЗ ПДВ (НЕОПХОДАН ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ПОНУЂАЧ ПОСЕДУЈЕ НАЈМАЊЕ 2 БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
9. И НАЈМАЊЕ ПО 1 БЕНЗИНСКУ СТАНИЦУ СА ОБЕ СТРАНЕ МАГИСТРАЛНОГ АУТОПУТА НИШ
- БЕОГРАД (ДОВОЉАН ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ПОНУЂАЧ ИМА У РАДНОМ ОДНОСУ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НАЈМАЊЕ 10 РАДНИКА
10. ОСПОСОБЉЕНИХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ДОВОЉАН КАДРОВСКИ
КАПАЦИТЕТ)

чл. 76. ЗЈН

7.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Испуњеност обавезних услова од бр. 1 до бр. 4 и бр. 6, као и додатних услова, за учешће у
поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем:
Изјаве понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, у случају самосталног
наступа,
или
Изјаве понуђача и подизвођача, попуњене, печатом оверене и потписане,у случају
наступа понуђача са подизвођачем,
или
Изјаве групе понуђача, попуњене, печатом оверене и потписане, у случају наступа
групе понуђача.
Изјава мора да буде попуњена, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави попуњену
Изјаву понуђача и подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица понуђача и свих
подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, иста је дужна да достави попуњену Изјаву групе
понуђача, потписану од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверену
печатом.
За обавезни услов из чл. 75. ст. 1. т. 5. ЗЈН наведен под бројем 5, понуђач је дужан да
достави важећу дозволу надлежног органа – Решење о издавању лиценце за обављање енергетске
делатности трговине моторним и другим горивима на станицама за снадбевање возила издата од
стране Агенције за енергетику РС.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом, а
наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на интернет страници
надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75 ст. 1. тач. 1) ЗЈН, Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђачи који се налазе у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказе из чл. 75 ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, Извод из регистра агенције за
привредне регистре, Потврде надлежног суда, односно МУП-а, да понуђач односно, његов
законски заступник, нису осуђивани за крвична дела која су наведена у чл. 75 ст. 1 тач. 2) ЗЈН,
Потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката да понуђачу
није изречена мера забране обављања делатности и Потврде надлежног пореског органа и
организације за обавезно социјално осигурање или Потврде надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације Уколико понуђач на овај начин доказује испуњеност наведених
услова, дужан је да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача. Као доказ о
извршеном упису у регистар, дужан је да понуђач достави копију решења регистратора о
извршеном упису или други одговарајући доказ.
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Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује
на прописани начин.

Напомена: Обавезне услове од бр. 1 до бр. 4 и бр. 6. у случају да понуђач поднесе понуду са
подизвођачем/има испуњавају понуђач и подизвођач/и, а у ситуацији подношења заједничке
понуде наведене услове испуњавају сви понуђачи из групе понуђача.
У случају да понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има, обавезан услов бр. 5 из чл.
75. ст. 1. тач. 5) Закона, испуњавају понуђач и подизвођач/и преко кога/их ће извршити део
набавке. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог Закона,
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог
дела набавке.
У ситуацији подношења заједничке понуде, обавезан услов бр. 5. из члана 75. став 1. тачка
5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има додатне услове бр. 7. и 8. испуњава
понуђач, док додатне услове бр. 9. и 10. понуђач и подизвођач/и испуњавају заједно.
У ситуацији подношења заједничке понуде додатне услове од бр. 7 - 10. испуњавају заједно сви
понуђачи из групе понуђача.
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V

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________________ из ____________________,
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара - горива за потребе ЈП Дирекција за
изградњу града Ниша, ЈН бр. 1.1.8, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично
дело преваре;

да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време
објаве/слања позива за доставу понуде;

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;


да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;

да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:
да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је 2011,
2012. и 2013. године остварио укупан приход у износу од најмање 10 милиона динара;
да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у
претходних пет пословних година од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки уговорио и испоручио добра исте или сличне врсте предмету јавне набавке у
укупној вредности од најмање 5 милиона динара без ПДВ

да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:
да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, односно да за извршење
предметне јавне набавке поседује најмање 2 бензинске станице на територији града Ниша и
најмање по 1 бензинску станицу са обе стране магистралног аутопута Ниш - Београд;
да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има у
радном односу на неодређено време најмање 10 радника оспособљених за реализацију предметне
јавне набавке.
Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује и да
је понуду у поступку јавне набавке мале вредности набавке добара - горива за потребе ЈП
Дирекција за изградњу града Ниша, ЈН број 1.1.8, поднео потпуно независно и без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____.____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________ из ____________________
и подизвођач/и
_______________________________________ из ____________________
_______________________________________ из ____________________
________________________________________ из ____________________,
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара - горива за потребе ЈП Дирекција за
изградњу града Ниша, ЈН број 1.1.8, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре;

да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време
oбјављивања/слања позива за доставу понуде;

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,

да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
као и да заједно испуњавају додатне услове у погледу довољног техничког и кадровског
капацитета, прописане чл. 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку и то:
у погледу довољног техничког капацитета – да за извршење предметне јавне набавке
поседују најмање 2 бензинске станице на територији града Ниша и најмање по 1 бензинску
станицу са обе стране магистралног аутопута Ниш - Београд;
у погледу довољног кадровског капацитета - да за извршење предметне јавне набавке
имају у радном односу на неодређено време најмање 10 радника оспособљених за реализацију
предметне јавне набавке.
Понуђач __________________________________ из ____________________, испуњава
додатне услове у погледу неопходног финансијског и пословног капацитета, прописане чл. 76.
Закона, и то:
у погледу неопходног финансијског капацитета - да је 2011, 2012. и 2013. године
остварио укупан приход у износу од најмање 10 милиона динара;
у погледу неопходног пословног капацитета - да је у претходних пет пословних година
од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки уговорио и
испоручио добра исте или сличне врсте предмету јавне набавке у укупној вредности од најмање 5
милиона динара без ПДВ.
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Понуђач и подизвођач/и овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђују и да су понуду у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара - горива за
потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, ЈН број 1.1.8, поднели потпуно независно и без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим овлашћеним
лицем/има подизвођачем/има потписује и оверава печатом, само уколико понуђач извршење
предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има.
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VII

ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

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

ИЗЈАВУ
Понуђачи из групе понуђача:
1.__________________________________ из ____________________
2.__________________________________ из ____________________
3.__________________________________ из ____________________
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара - горива за потребе ЈП Дирекција за
изградњу града Ниша, ЈН број 1.1.8, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично
дело преваре;

да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време
објаве/слања позива за доставу понуде;

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;

да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
а да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

да располажу неопходним финансијским и пословним капацитетом:
да располажу неопходним финансијским капацитетом, односно да су 2011, 2012. и
2013. године остварили укупан приход у износу од најмање 10 милиона динара;
да располажу неопходним пословним капацитетом, односно да су у претходних пет
пословних година од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки
уговорили и испоручили добра исте или сличне врсте предмету јавне набавке у укупној вредности
од најмање 5 милиона динара без ПДВ;

да располажу довољним техничким и кадровским капацитетом:
да располажу довољним техничким капацитетом, односно да за извршење
предметне јавне набавке поседују најмање 2 бензинске станице на територији града Ниша и
најмање по 1 бензинску станицу са обе стране магистралног аутопута Ниш - Београд.
да располажу довољним кадровским капацитетом, односно да за извршење
предметне јавне набавке имају у радном односу на неодређено време најмање 10 радника
оспособљених за реализацију предметне јавне набавке.
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Сви понуђачи из групе понуђача овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују да заједничку понуду у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
добара - горива за потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, ЈН број 1.1.8, подносе потпуно
независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Изјаву групе понуђача дужни су да потпишу и печатом овере сва овлашћена лица
понуђача из групе понуђача.
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VIII
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара - горива за потребе
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша,
одлука о покретању поступка бр. 03-312 од 21.01.2015. године,
ЈН бр. 1.1.8.
Понуда бр. _________ од ____.____.2015. године
1)
Подаци о понуђачу
Назив понуђача/носиоца посла
Седиште понуђача/ носиоца посла
Потписник уговора
Телефон и телефакс
Текући рачун понуђача/ носиоца посла
и назив банке
Матични број понуђача/ носиоца посла
Порески број понуђача/ носиоца посла
Подаци о понуђачу/има из групе понуђача:
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
Подаци о подизвођачу/има:
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
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Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
2)

Рок важења понуде је ___________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана
отварања понуде.

3)

Укупна понуђена цена предметних добара, наведених у Спецификацији добара:

4)

Укупна цена (без ПДВ-а)

___________ динара

Стопа ПДВ-а

___________ %

Износ ПДВ-а

___________ динара

Укупна цена (са ПДВ-ом)

___________ динара

Испорука добара вршиће се сукцесивно, према потребама наручиоца на продајним
местима Продавца и по условима одређеним уговором.
ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године

М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач je дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац
понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Обаразац понуде.
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IX

МОДЕЛ УГОВОРА

На основу чл. 4. и чл. 112. ЗЈН ("Сл. гласник РС", бр. 124/12), Одлуке о оснивању ЈП Дирекција за
изградњу града Ниша („Сл. лист града Ниша“, бр. 51/13 – пречишћен текст), Програма пословања
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2015. годину усвојен Одлуком Надзорног одбора ЈП
Дирекција за изградњу града Ниша, бр. 05-8179/2/2014 од 15.12.2014. године на основу Решења
Скупштине града Ниша бр.06-573/2014-26-02 од 26.12.2014.године, о сагласности на Програм
Пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, а по спроведеном поступку јавне набавке мале
вредности, покренутог Одлуком ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, број: 03-312 од
21.12.2015.године, закључује се у Нишу између следећих уговорних страна:

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
КУПАЦ:

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Ниш, Ул. 7. јули бр. 6
МБ: 06118496
ПИБ: 100619347
ТР: 840-29801845-75
које заступа директор
дипл.маш.инж. Бранислав Јоцић
(у даљем тексту Купац)
с једне стране,
и

ПРОДАВАЦ:

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

_________________________
_____________________________
МБ: ____________________
ПИБ: ___________________
ТР: _____________________
које заступа
_________________________
(у даљем тексту: Продавац)
с друге стране.

ЧЛАН 1.

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора је набавка добара – горива за потребе
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша од стране Продавца, као и обавеза Купца да за
предметна добра плати одређену надокнаду.
Продавац ће своју обавезу из претходног става овог члана вршити у свему у складу са Обрасцем
понуде и Спецификацијом добара датом у понуди бр. __________ од _________.2015. године који
чине саставни део овог Уговора.
ВРЕДНОСТ ДОБАРА

ЧЛАН 2.

Цене добара која су предмет овог уговора су дате у спецификацији која је саставни део понуде
Продавца. Укупна вредност износи _________________динара, што са обрачунатим ПДВ, по стопи
од ______% који износи ___________ динара, укупно чини износ од _________________динара
(словима: __________________________________).
Цена добара је исказана са свим урачунатим трошковима који се односе на предмет јавне набавке.
Цене нафтних деривата утврђују се одлуком Продавца у складу са законом и подзаконским актима.
Цене дате у понуди могу се мењати, након истека рока важења понуде, ако дође до промене цена
уговорених добара на тржишту.
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ОБАВЕЗЕ КУПЦА

ЧЛАН 3.

Купац прихвата цену добара дату у понуди Купца и обавезује се да ће исплате вршити по
испостављеним предрачунима, на текући рачун Продавца број _________________________ код
________________.
Купац се обавезује да Продавцу достави потписан и печатом оверен списак својих моторних возила
са регистарским бројевима, називом корсиника и врстом нафтних деривата.
Купац се обавезује да за свако своје возило од Продавца купује искључиво врсту горива наведену
у списку из претходног става.
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА

ЧЛАН 4.

Продавац се обавезује да Купцу испоручује нафтне деривате на својим бензинским станицама.
Списак бензинских станица Продавца на којим Купац преузима нафтне деривате представља
саставни део овог уговора и исти ће доставити Купцу при потписивању уговора.
ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА КАРТИЦА

ЧЛАН 5.

Евиденција преузетих количина деривата ће се вршити на основу евиденционих картица које ће
Продавац доставити Купцу по закључењу Уговора, а сагласно списку возила Купца. О извршеној
примопредаји картица саставља се записник који потписују овлашћени представници обе уговорне
стране.
Купцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по свакој картици, а на основу достављених
података од стране Купца.
Купац се обавезује да картице чува са дужном пажњом како не би дошло до злоупотребе или
губитка. Купац се обавезује да у случају губитка, грађе или уништења картице о томе без
одлагања обавести Продавца у писаној форми. Продавац се обавезује да по пријему обавештења о
губитку, крађи или уништењу картице, исту утврди неважећом.
У случају раскида Уговора, Купац је дужан да све преузете картице врати Продавцу.
ЧЛАН 6.
Уколико се Купац не придржава одредаба овог Уговора, Продавац задржава право блокирања и
одузимања свих издатих картица.
РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

ЧЛАН 7.

Продавац одређује висину и динамику уплата на рачун Купца из чл. 3. овог Уговора за коришћење
картице.
Уплате се врше на основу предрачуна а са обавезним навођењем броја предрачуна у пољу позива
на број у налогу са плаћање.
Број предрачуна важи само за једну уплату Купца, при чему приликом сваке уплате Купац наводи
број новог предрачуна који добија од Продавца.
На основу извршених уплата Купцу се на крају месеца издаје авансни рачун.
ГАРАНЦИЈА

ЧЛАН 8.

Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен правилником о техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“, бр. 123/12).
РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈЕ

ЧЛАН 9.

Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе. У том случају, дужан је да
уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања/пријема робе. У случају приговора на
квалитет дужан је да приговор уложи у року од 24 часа од сазнања за недостатак.
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У случају приговора на количину робе, Купац одмах обавештава Продавца, који је дужан да упути
комисију за решавање рекламација која ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе
сачинити заједнички записник.
У случају приговора на квалитет робе, Купац одмах обавештава Продавца који упућује стручно
лице ради узорковања робе која се даје на анализу.
ВИША СИЛА

ЧЛАН 10.

Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплава, пожара,
земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних органа или организација и
других догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који у потпуности или делимично
спречавају уговорне стране да изврше уговорне обавезе.
Продавац се ослобађа одговорности у случају поремећаја у снабдевању тржишта нафтом и
нафтним дериватима који су изазвани: актима државних органа, изменама прописа који регулишу
услове и начин увоза, прераде и промета нафте и нафтних деривата, кваровима, или
непланираним ремонтима рафинерија или нафтовода и сличним догађајима.
РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА

ЧЛАН 11.

Овај Уговор сматра се закљученим даном обостраног потписивања од стране овлашћених
заступника уговорних страна и важи до 31.12.2015.године или до испуњења вредности Уговора.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 12.

Овај уговор се може изменити или допунити у писаној форми - закључивањем Анекса уговора.
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или
организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке (текући рачун, адреса,
овлашћена лица и др).
ЧЛАН 13.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима и других важећих законских прописа и подзаконских аката.
За случај спора надлежан је стварно надлежни суд у Нишу.
ЧЛАН 14.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава Купац, а 2 (два)
Продавац.

ПРОДАВАЦ

КУПАЦ

____________________________

__________________________
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Х

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

ЈН бр. 1.1.8. - Набавка добара – горива за потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниша

Врста енертената

Количина у Цена по литру
литрима
(без ПДВ-а)

1

2

EVRO DIZEL

2.000

EVRO PREMIJUM BMB 95

1.000

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а

3

Попуст на
Понуђена цена
цену по
по литру
литру (у %)
(3-3х4)
4
5

УКУПНО
2х5
6

________________ динара
_______%

ПДВ

________________ динара
УКУПНО СА ПДВ-ом

________________ динара

НАПОМЕНА: Ценом обухватити цену добара и све зависне трошкове.
* У колони 3

-

* У колони 4

-

* У колону 5

-

* У колону 6

-

Цена по литру без ПДВ-а: подразумева се тренутна цена нафтних деривата на
бензинским станицама Продавца у време давања понуде.
Попуст на цену по литру: уписује се проценат попуста на цену који Продавац
даје Наручиоцу (може да се креће од 0,00% до %).
Понуђена цена по литру: уписује се јединична понуђена цена (тренутна
тржишна цена на бензинским станицама Продавца умањена за износ попуста).
УКУПНО: Уписује се понуђена цена за укупну количину набавке са укљученим
попустом и иста се уписује у Образац понуде (тачка 3).

М.П.

ПОНУЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да део Спецификација добара попуни читко, оловком која не
може бити графитна, да сваку јединичну цену упише посебно за сваку позицију у наставку реда у
коме су наведене врсте добара.
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XI

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ
ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку мале вредности
набавке добара - горива за потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, ЈН број 1.1.8, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.

Напомена:

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2014. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: У случају да је понуђач у току припремања понуде имао трошкове израде узорке
или модела (ако су израђени у складу са техничким условима наручиоца) и трошкове прибављања
средства обезбеђења (ако понуђач тражи накнаду тих трошкова) исти је у обавези да достави
Образац трошкова припреме понуде – попуњен, печатом оверен и потписан.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
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ХII

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА
ПОНУЂАЧА

_______________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)

из __________________, ул. ________________________________________________ бр. ________,
бр.л.к. _____________________________ ПУ __________________________овлашћује се да у име
_____________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
из ________________, може да учествује у поступку јавног отварања понуда за јавну набавку мале
вредности добара - горива за потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, ЈН број 1.1.8, одлука
о покретању поступка бр. 03-312 од 21.01.2015. године.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања
понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда предметне јавне набавке
и у друге сврхе се не може користити.

Дана: ____.____.2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да Овлашћење представника понуђача потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити Овлашћење представника понуђача.
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