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ПРИЛОГ 1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:
Назив: Дом здравља Блаце
Адреса: ул. Браће Вуксановић бр.55, 18420 Блаце
Електронска адреса: office@dzblace.org.rs и dzblace@ptt.rs
Званични сајт: www.dzblace.org.rs
Тел : 027/371-464
Faks: 027/371-253
Матични број:
1
7
2
5
Шифра делатности:

3

3

7

0

0

9

8
6
2
1
Порески идентификациони број:
1

0

0

3

7

0

0

Врста поступка јавне набавке: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку добара
– моторног бензина и дизел горива, ради закључења уговора за период од 12 месеци.
Број јавне набавке: 1.1.2
Ознака из општег речника набавке: 09132000 – Бензин
09134200 – Дизел гориво

Лице за контакт: Радоје Мијајловић, дипл.правник
Лице овлашћено за потписивање уговора: др Радољуб Дуњић, спец. интерне медицине
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ПРИЛОГ 2 - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет набавке: моторни бензин (Euro premium BMB 95), и дизел гориво (Euro dizel)
Број јавне набавке: 1.1.2

Ознака из општег речника набавке: 09132000 – Бензин
09134200 – Дизел гориво
Остали подаци о јавној набавци
1. Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца: 10.08.2018.године.
3. Рок за подношење понуда: 30.08.2018. године до 9.00 часова
4. Јавно отварање понуда ће се обавити дана 30.08.2018. године у 10.00 часова у просторији правне
службе Дома здравља Блаце, улица Браће Вуксановић бр. 55.
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ПРИЛОГ БР. 3 - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
МОТОРНИ БЕНЗИН И ДИЗЕЛ ГОРИВО
редни број

назив

Јед.мере

Оквирна количина

1

Euro premium 95 BMB

лит

4.800

2

Euro dizel

лит

12.000

Напомена:
Квалитет горива мора бити у складу са важећим стандардима која се примењују за течна горива
нафтног порекла и одредбама Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива
нафтног порекла („Сл. Гласник РС“ бр. 64/11,123/12).
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ПРИЛОГ БР. 4 - ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦIЈА О КРЕДИТНОЈ
СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ КРЕДИТА

Није саставни део ове документације.
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ПРИЛОГ БР. 5 - УСЛОВИ (ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
УСЛОВА
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке у складу са чланом 75. и 76.Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15).
Испуњеност ових услова понуђачи су дужни да докажу на начин прописан у члану 77. Закона о јавним
набавкама (,,Службени гласник РС“,бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављањем следећих доказа уз понуду:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
1.Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привредног
суда.
2. Извод 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 неко од кривичних дела
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
Потврда (уверење) не може бити старија од два месеца пре отварања понуда.
3. Потврда Привредног и Прекршајног суда или Агенције за привредне регистре да понуђачу у
време објављивања јавног позива није изречена мера забране обављања делатности.
Потврда (уверење) мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда.
4. Потврду (уверење) надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге
јавне дажбине у складу са прописама Републике Србије (2 потврде - уверења):
а) Потвдра (уверење) Републичке пореске Управе,
б) Потврда (уверење) Пореске управе јединице локалне самоуправе
Потврда (уверење) не може бити старија од два месеца пре отварања понуда.
5. Лиценца за обављање енергетске делатности - Агенција за енергетику РС
ДОДАТНИ УСЛОВ:
1.Понуђач мора да има бензинску станицу у месту наручиоца и у Прокупљу, Нишу, Београду,
Крушевцу и на аутопуту Београд - Ниш (због најчешће релације возила Дома здравља Блаце).

НАПОМЕНА:
А) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима дужан је да за подизвођаче достави доказе о испуњености
обавезних услова из овог Упутства од тачке 1 до тачке 4, а доказ о испуњености услова из тачке
5. за део набавке који ће извршити преко подизвођача

Б) Уколико понуђач подноси понуду са групом понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
услове од тачке 1 до тачке 4 овог Упуства, а доказ о испуњености услова из тачке 5. дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке
Докази о испуњености услова из члана 75 и 76. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама.
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За тачку 1 – Извод из регистра Агенције за привредне регистре понуђач није дужан да доставља доказ
уколико је исти јавно доступан на званичној интернет страници Агенције за привредне регистре РС.
Доказе из чл.75. ст.1. тч.1-4 о испуњености услова, понуђач није у о обавези да доставља приликом
подношења понуде, уколико је уписан у регистар понуђача, већ је потребно да у понуди наведе
интернет страницу где се могу видети подаци о упису.

Уместо доказа под тачком 1. 2. 3. и 4 Понуђач може доставити изјаву којом
потврђује под материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава наведене
услове за учешће у поступку јавне набавке (Образац бр.9.)
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ПРИЛОГ БР. 6 - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима сачињено је на основу члана 61. став 4. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник
РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ) а у вези са чланом 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. Упутство садржи
податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и информације о условима и начину
спровођења поступка јавне набавке.
Од понуђача се очекује да детаљно размотри сва упутства, обрасце, услове и спецификације садржане у
конкурсној документацији.
Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених информација и података који су наведени у
конкурсној документацији или подношење понуде која не испуњава услове из конкурсне документације
представља ризик за понуђача и као резултат може имати одбијање његове понуде.
1. ЈЕЗИК И ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА
1.1. Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
1.2. Понуђач даје понуду на језику на којем је припремљена конкурсна документација, односно на језику
који је назначио у конкурсној документацији.
1.3. Значење појмова који су коришћени у изради конкурсне документације дефинисано је чланом 3.
Закона о јавним набавкама.
2.
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ
2.1.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Ако се понуда подноси непосредно
Понуђачу
се издаје потврда о пријему понуде.
2.2.
Понуђач попуњава понуду читко, јасно и недвосмислено.
2.3.
Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством,
Наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.
2.4. На задњој страни коверте треба навести назив, адресу и број телефона понуђача, што омогућава да
понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.
2.5.
Понуде се достављају у запечаћеној коверти са назнаком:
„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МОТОРНОГ БЕНЗИНА И ДИЗЕЛ ГОРИВА , Број набавке 1.1.2 – НЕ
ОТВАРАТИ“ препорученом пошиљком или лично на адресу: ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ, ул . Браће
В ук сан овић бр . 55 . - Правн а служба , свак ог радног дан а у времен у од 7 - 14 . часова .
3.
ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама.
4.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде 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 треба доставити на адресу, Дом здравља Блаце, ул, Браће Вуксановић бр.
55, (Правна служба) са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МОТОРНОГ БЕНЗИНА И ДИЗЕЛ ГОРИВА , Број
набавке 1.1.2 – НЕ ОТВАРАТИ“

„ или
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„Допуна „ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МОТОРНОГ БЕНЗИНА И ДИЗЕЛ ГОРИВА , Број набавке 1.1.2 – НЕ ОТВАРАТИ
” или
„Опозив ” ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МОТОРНОГ БЕНЗИНА И ДИЗЕЛ ГОРИВА , Број набавке 1.1.2 – НЕ ОТВАРАТИ
” или

„Измена и допуна ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МОТОРНОГ БЕНЗИНА И ДИЗЕЛ ГОРИВА , Број набавке 1.1.2 – НЕ
ОТВАРАТИ ”.
6.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПОНУДЕ
6.1.
Понуђач може да поднесе само једну понуду .
6.2.
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.
6.3.
Понуђач је дужан да понуди све ставке по спецификацији.
6.4.
Понуда са варијантама неће се узимати у разматрање.
6.5.
Рок важења понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда.
6.6.
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.
6.7.Наручилац може одбити понуду уколико је понуђена неуобичајено ниска цена.
Понуђачи су у обавези да своју понуду доставе најкасније до 30.08.2018. године до 9,00 часова. Јавно
отварање понуда обавиће се 30.08.2018.године у 10,00 часова у просторији правне службе Дома здравља
Блаце.
7.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
7.1. Ако Наручилац у року за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију без одлагања
ће измене или допуне објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
7.2. 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 року за подношење понуда.
7.3. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
8
УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ И УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
8.1. Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу потребно је да наведе назив
подизвођача.
8.2. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова од тачке 1 до
тачке 4 конкурсне документације, а доказ о испуњености услова из тачке 5. за део набавке који ће
извршити преко подизвођача, кao и додатне услове.
8.3. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
8.4. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
8.5. У случају из претходног става наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако
потраживање није доспело.
8.6 Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће
раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац
је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.
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8.7 Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава
све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагаласност наручиоца.
8.8.
Понуду може поднети група понуђача.
8.9.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4.,
а доказ о испуњености услова из тачке 5. дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке одеђених добара, кao и додатне услове.
8.10 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 дати средство обезбеђења,
3)
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
4)
понуђачу који ће издати рачун,
5)
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
6)
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача
8.11 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
- Понуде са авансним плаћањем ће бити одбијене као неприхватљиве.
- Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана нити дужи од 90 дана а на основу ''Закона о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама'' (“Сл. гласник РС” ,бр.119/12 и 68/15).
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
10.
ВАЛУТА
10.1 Вредности се исказују у динарима са и без пореза на додату вредност, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност са урачунатим попустом уколико га понуђач искаже у
понуди.
10.2. Понуђач је дужан да искаже цену према важећем ценовнику нафтних деривата на дан објављивања
позива за подношење понуда. Важећи ценовник нафтних деривата чини саставни део понуде.
10.3. Понуђач може, као саставни део понуде, доставити посебне попусте и погодности које нуди.
Посебни попусти и погодности неће бити узимане у обзир приликом примене критеријума за доделу уговора.
11.

ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

12.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
12.1. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
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12.2. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева пошаље
одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
12.3. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним
путем, односно путем поште, електорнске поште или факсом.
12.4. Комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обављају искључиво чланови комисије.
13.
ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД
ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
13.1. Наручилац има право да након отварања затражи додатна објашњења од понуђача која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда а може и да врши контролу (увид) код понуђача односно
његовог подизвођача у складу са чл. 93 Закона о јавним набавкама.
13.2. Додатна објашњења наручилац ће тражити у писаном облику.
13.3. Понуђач је дужан да поступи по писаном акту наручиоца и достави тражене податке на начин на који то
наручилац у писаном акту захтева.
13.4. Уколико понуђач не поступи по налозима из писаног акта наручиоца његова понуда ће се одбити као
неприхватљива.
13.5. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда
13.6. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је једнична цена.
13.7. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
13.8. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена поступиће се у складу са чланом 92. Закона о јавним
набавкама.
13.9. Наручилац неће признати било какве исправке текста који понуђач уноси у рубрике које је дужан да
попуни, уколико нису потписане и оверене печатом од стране одговорног лица понуђача.
14.
14.1

ВРСТА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И НАЧИН ПРИМЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ
Утврђује се врста критеријума за избор најповољније понуде за јавну набавку , и то:
НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

14.2 У случају да два или више понуђача имају исти број пондера на ранг листи:
У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, предност ће се дати понуђачу са понуђеним
дужим роком плаћања. Уколико две или више понуда имају исти број пондера и исти понуђени рок плаћања,
прдност ће дати понуђачу који је први доставио понуду, тј. чија је понуда прва примљена од стране наручиоца.
15.
ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ
15.1. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде поштује прописе који произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине о чему доставља Изјаву.
16.
ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
16.1 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подносење понуда или
конкурсне документације сматраће се благовременом ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека
рока за подношење понуда.
16.2 После доношења одлуке о додели уговора и Одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за
заштитту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки .
16.3 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
16.4 Поднети захтев за заштитту права треба да буде сачињен у складу са чланом 151. Закона о јавним
набавкама. Уплату таксе из члана 156. став 1. Закона о јавним набавкама извршити на жиро рачун бр.840742221843-57 буџета Републике Србије са позивом на број јавне набавке.
Page | 12

17.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
17.1. Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.
17.2. Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца
у року од 3 дана од дана доношења одлуке.
17.3. Уговор о јавној набавци биће закључен са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија у
року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.
17.4. Уговор о јавној набавци биће достављен потписан понуђачу који је изабран у року од 8 дана од протека
рока за подношење захтева за заштиту права.
17.5. Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим понуђачем на ранг листи.
17.6. У случају потребе примене методологије доделе пондера наручилац ће поново извршити стручну оцену
понуда и донети одлуку о додели уговора.
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ПРИЛОГ 7 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ моторног бензина и дизел горива
Општи подаци о понуђачу:
Назив понуђача:..................................................................................................................
Адреса понуђача (укључујући и општину којој припада):......................................................
............................................................................................................................................
Матични број понуђача:.......................................................................................................
Порески идентификациони број:..........................................................................................
Особа за контакт:.................................................................................................................
Име и презиме директора:....................................................................................................
Електронска адреса понуђача:.............................................................................................
Телефон/телефакс:.............................................................................................................
Банка понуђача:...................................................................................................................
Број текућег рачуна.............................................................................................................
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ПРИЛОГ 7 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ моторног бензина и дизел горива

Редни број

назив

Јед.мере

Оквирна оличина

1

Euro premium 95 BMB

лит

4.800

2

Euro dizel

лит

12.000

Цена по ј.м.
без ПДВ-а

износ без
ПДВ-а

Вредност понуде без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Вредност понуде са ПДВ-ом
Рок плаћања ( не може бити краћи од 30 нити дужи од 90 дана)
Важење понуде:
(мин 60 дана од дана отварања понуда)
Начин подношења понуде:
1.
самостално,
2.
заједничка понуда,
3.
са подизвођачем.
* заокружити начин подношења понуде
Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача
Евентуалне напомене, попусти на понуђену цену и др.

Потпис и печат понуђача
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1 Подаци о учесницима у заједничкој понуди
Општи подаци о понуђачу:
Назив понуђача:...........................................................................................
Адреса понуђача:........................................................................................
Матични број понуђача:.................................................................................
Порески идентификациони број:...........................................................................

Особа за контакт:...........................................................................................
Име и презиме директора:..................................................................................
Електронска адреса понуђача:........................................................................
Телефон/телефакс:...............................................................................................

Банка понуђача:................................................................................................
Број текућег рачуна.............................................................................................

2 Подаци о учесницима у заједничкој понуди
Општи подаци о понуђачу:
Назив понуђача:...........................................................................................
Адреса понуђача:........................................................................................
Матични број понуђача:.................................................................................
Порески идентификациони број:...........................................................................

Особа за контакт:...........................................................................................
Име и презиме директора:..................................................................................
Електронска адреса понуђача:........................................................................
Телефон/телефакс:...............................................................................................

Банка понуђача:................................................................................................
Број текућег рачуна.............................................................................................
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3 Подаци о учесницима у заједничкој понуди
Општи подаци о понуђачу:
Назив понуђача:...........................................................................................
Адреса понуђача:........................................................................................
Матични број понуђача:.................................................................................
Порески идентификациони број:...........................................................................
Особа за контакт:...........................................................................................
Име и презиме директора:..................................................................................
Електронска адреса понуђача:........................................................................
Телефон/телефакс:...............................................................................................
Банка понуђача:................................................................................................
Број текућег рачуна.............................................................................................

1 Подаци о подизвођачима у
понуди Општи подаци о понуђачу:
Назив понуђача:...........................................................................................
Адреса понуђача:........................................................................................
Матични број понуђача:.................................................................................
Порески идентификациони број:...........................................................................
Особа за контакт:...........................................................................................
Име и презиме директора:..................................................................................
Електронска адреса понуђача:........................................................................
Телефон/телефакс:...............................................................................................
Банка понуђача:................................................................................................
Број текућег рачуна.............................................................................................
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2 Подаци о подизвођачима у
понуди Општи подаци о понуђачу:
Назив понуђача:...........................................................................................
Адреса понуђача:........................................................................................
Матични број понуђача:.................................................................................
Порески идентификациони број:...........................................................................
Особа за контакт:...........................................................................................
Име и презиме директора:..................................................................................
Електронска адреса понуђача:........................................................................
Телефон/телефакс:...............................................................................................
Банка понуђача:................................................................................................
Број текућег рачуна.............................................................................................

3 Подаци о подизвођачима у понуди
Општи подаци о понуђачу:
Назив понуђача:...........................................................................................
Адреса понуђача:........................................................................................
Матични број понуђача:.................................................................................
Порески идентификациони број:...........................................................................
Особа за контакт:...........................................................................................
Име и презиме директора:..................................................................................
Електронска адреса понуђача:........................................................................
Телефон/телефакс:...............................................................................................
Банка понуђача:................................................................................................
Број текућег рачуна.............................................................................................
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ПРИЛОГ БР. 8 - МОДЕЛ УГОВОРА
Понуђач је дужан да попуни сва поља, парафира, овери печатом сваку страну и потпише модел
уговора, чиме потврђује да се слаже са моделом Уговора.
Закључен дана
.
. 2018 год. између уговорних страна:
Дома здравља Блаце са седиштем у Блацу,
ул. Браће Вуксановић бр.55, кога заступа директор др Радољуб Дуњић, спец. интерне медицине
(у даљем тексту : купац)
и
___ са седиштем у
ул.
бр._ , кога заступа директор
(у даљем тексту : продавац)
Подаци о купцу:
ПИБ :
100370000
Матични бр. :
17253379
Бр.рачуна :
840 –329661-60
Телефон :
027/371-464
Телефакс :
027/371-253
E-mail: office@dzblace.org.rs и dzblace@ptt.rs

Подаци о продавцу :
ПИБ :
Матични бр. :
Бр.рачуна :
Телефон :
Телефакс :
E-mail:

Основ уговора:
Број и датум oбјављ. позива за подношење понуда Бр.____ .од
Број и датум одлуке о избору најповољније понуде Бр.___
.од

Понуда изабраног понуђача бр.

од

2018.год.
2018.год.

.

Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја МОТОРНОГ БЕНЗИНА И ДИЗЕЛ ГОРИВА за потребе Дома здравља
Блаце за период од 12 месеци, почев од 24.09.2018. године - претходни уговор истиче 23.09.2018. године ,
(ЈН мале вредности бр. 1.1.2)
Члан 2.
Саставни део овог Уговора је понуда Продавца, заведена код Купца под бр.
године, која је достављена по јавном позиву и прихваћена од стране Наручиоца.

од

2018.

Члан 3.
Вредност уговорене јавне набавке из понуде Продавца бр.
од
2018.године износи динара
без ПДВ-а, _______________ динара са ПДВ-ом
Члан 4.
Цена горива по 1 литру појединачне испоруке током трајања уговора утврђује се одлукама Продавца у складу
са позитивноправним прописима, одн. према важећем ценовнику Продавца на дан испоруке на бензинским
станицама Продавца.
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Члан 5.
Купац плаћа испоручене количине по ценама на дан преузимања на бензинској станици, на основу рачуна
уплатом на текући рачун Продавца
код банке
у року од
дана од дана пријема фактуре. Фактурисање се врши једном месечно. Продавац је у
обавези да фактуру достави најкасније у року од 10 дана од дана њеног издавања.

,

Члан 6.
Купац се обавезује да одмах по закључењу уговора Продавцу достави потписан и печатом оверен списак
својих моторних возила са регистарским бројевима и врстом горива који ће бити саставни део уговора и
на основу кога ће се издавати кредитне картице.
Члан 7.
Продавац се обавезује да ће Купцу одобравати све попусте на цене и количине које одобрава корпоративним
клијентима.
Члан 8.
Продавац се обавезује да испоруке горива врши према потребама купца, одмах након пријема захтева
купца на својим бензинским станицама, у свему према списку бензинских станица, који чини саставни део
овог уговора.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да квалитет испорученог горива мора да испуњава техничке и друге захтеве и
критеријуме квалитета прописане Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног
порекла (’’Сл. гласник РС’’, бр.123/2012), и Правилником и измени и допуни Правилника о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. Гласник“ 63/2013).
Члан 11.
У случају не испуњења обавеза из овог уговора , за евентуалне спорове утврђује се надлежност Привредног
суда у Нишу .
Члан 12.
Уговорна страна која је незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране има право да
једнострано раскине уговор писаним путем, са отказним роком од 5 дана, под условом да је своје уговорне
обавезе у потпуности испунила.
Члан 13.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, примењује се од 24.09.2018. године и важи
12 месеци.
Члан 14.
Овај уговор сачињен је у 4 ( четири ) истоветна примерка од којих по 2 (два) задржава свака уговорна страна.
Продавац,

Купац,

Дом здравља Блаце
Директор
др Радољуб Дуњић,спец.интeрне медицине
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 9. – ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1.1.2

Овим потврђујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач __________________
__________________________________________________________________________________
испуњава услове прописане чланом 75. став 1. тачка 1), 2), 3) и 4) Закона о јавним набавкама (“Сл.
гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) за учешће у поступку јавне набавке моторног бензина и дизел
горива (ЈН мале вредности бр. 1.1.2)
Ову изјаву прилажемо као доказ уз понуду.
___________________________

Датум
__________

М. П.

Презиме и име овлашћеног лица

________________________________
Функција
________________________________
Потпис
________________________________
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ПРИЛОГ БР. 10 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ Назив јавне набавке
Р.бр
.

Структура цене

Износ

Понуђена цена без ПДВ-а
Износ ПДВ-а
Понуђена цена са ПДВ-ом

Понуђач
__________________________

ЕВЕНТУАЛНЕ НАПОМЕНЕ:

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Понуђач попуњава тако што уноси тражене податке и потписује и оверава печатом.
Уколико не попуни образац структуре цене понуда понуђача ће бити одбијена као неприхватљива.
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ПРИЛОГ 11 – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
10.1 Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
10.2 Трошкове припреме и пондношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
10.3 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан
да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
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ПРИЛОГ 12 – ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр.124/12,14/15 и 68/15 ) и чланова
2. и 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова, дајем следећу:

ИЗЈАВУ

За понуђача
седиштем
одговорношћу да понуду з а

из

са

, изјављујем под пуном материјалном и кривичном
јавну набавку моторног бензина и дизел горива (ЈН

м а л е в р е д н о с т и б р . 1 . 1 . 2 ) подноси независно без договора са другим понуђачима и
заинтересованим лицима.

Понуђач
...........................................................
Назив понуђача и печат

............................................................
Законски заступник понуђача
...........................................................
Име и презиме
................................................................
Својеручни потпис даваоца изјаве
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ПРИЛОГ 13 - ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач……………………………………………………………………………………….у поступку јавне набавке
моторног бензина и дизел горива бр 1.1.2 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права
интелектуалне својине.

Датум

Понуђач М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђача и оверена печатом.
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