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Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет,
количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈНМВ 410-09/16
Ред.бр.
1.
2.

ОПИС ДОБРА
Безоловни моторни бензин
евро премиум БМБ 95
Eвро дизел горивo

Јединица мере

Количина

литар

1200

литар

7150

Квалитет: Понуђач гарантује квалитет на основу важеће потврде о усаглашености течних
горива издате од стране надлежне институције за контролу квалитета (копија важеће
потврде о усаглашености квалитета).
Исказане количине добара представљају оквирне потребе Наручиоца.
Испорука : на продајним објектима (бензинским пумпама) понуђача на целој територији
Републике Србије.
Рок испоруке: сукцесивно

Начин плаћања: - 15 дана по испостављању фактуре. Плаћање ће се вршити сукцесивно, на
начин утврђеним уговором, у складу са потребама Наручиоца, уплатом
динарских средстава на текући рачун изабраног понуђача. Наручилац може
преузети нафтне деривате путем картице, до износа месечних лимита.
РОК ЗА
ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДА:
РОК ВАЖЕЊА
ПОНУДЕ:

- Рок за достављање понуда је 21.04.2016. године до 13:00 часова

- 30 дана од дана отварања понуда
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На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр.124/12, 14/15, 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности
број 410-09-1/16 од 11.04.2016. године (Ред.бр.ЈНМВ 410-09/16),
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 1
Трг братства и јединства 1
www.opstinaprijepolje.rs
упућује
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку
јавне набавке мале вредности – ЈНМВ 410-17/15
НАФТНИ ДЕРИВАТИ ПУТЕМ КОРПОРАТИВНИХ КАРТИЦА
1. НАРУЧИЛАЦ: На основу члана 55. став 1. тачка 2. и члана 60. Закона о јавним
набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/12, 14/15, 68/15), Општина Пријепоље, Трг
Братства и јединства бр. 1, матични број 06789919, ПИБ 100809636, позива све
заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са Законом,
конкурсном документацијом и позивом.
2. ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности и спроводи се у
складу са Законом о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/12, 14/15, 68/15) и
Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр.
86/15).
3. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:
ЈНМВ 410-09/16 – Нафтни деривати путем
корпоративних картица према спецификацији из Конкурсне документације,
09130000 нафтa и дестилати – према Општем речнику набавке.
13. КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ:
Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“, под условом да су
испуњени сви услови из конкурсне документације. У ситуацији када постоје две или
више понуда са истом најнижом ценом, додела уговора ће се извршити применом
додатног елемента критеријума. Биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио
дужи рок важења понуде.
5. ПРИПРЕМА И ДОСТАВА ПОНУДА: Заинтересовани понуђачи припремају и
достављају своје понуде у складу са Конкурсном документацијом и овим позивом и
морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке.
6. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ:
У поступку могу да учествују понуђачи који испуњавају обавезне услове утврђене
чланом 75.став 1.тачке 1 – 5., чланом 75. Став 2. Закона о јавним набавкама, а
испуњеност услова доказују оригиналом или фотокопијом оригиналних докумената,
према члану 77. Став 1. Закона, на начин како је то тражено у Конкурсној
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документацији (Упутство понуђачима како да сачине понуду). Поред обавезних
услова, понуђач мора испуњавати и додатне услове за учешће у поступку јавне
набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама.
7. УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну документацију
сваког радног дана у пословним просторијама Наручиоца, на назначеној адреси,
други спрат, соба 24, у времену од 10:00до 14:00 сати. Конкурсна документација
може понуђачима бити достављена и електронским путем. Такође, конкурсна
документација је доступна на Порталу Управе за јавне набавке као и на Интернет
адреси www.opstinaprijepolje.rs
8. ВРЕМЕ И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА:
Понуде се подносе до 21.04.2016. године, поштом, на адресу: Општина Пријепоље,
Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље, са назнаком „не отварати“ – понуда
за набавку нафтних деривата путем корпоративних картица – шифра ЈНМВ бр.
41-09/16, или предајом у писарници, радним данима од 8.00 до 14.00 часова, односно,
до 13.00 часова последњег дана рока.
Неблаговремене понуде неће бити разматране.
На полеђини коверте обавезно навести: назив, седиште и адресу понуђача,
овлашћено лице за контакт и телефон због идентификације приликом јавног
отварања понуда. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
9. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће Комисија 21.04.2016. године у 13:15 часова у
просторијама Општине Пријепоље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље у
сали за састанке на III спрату.
Јавном отварању понуда може присуствовати представник понуђача са уредним
пуномоћјем, које предаје приликом доласка. Пуномоћје се сматра уредним ако је
потписано од стране овлашћеног лица и оверено печатом понуђача.
10. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отаврања понуда, и
иста ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца, у року од 3 дана од дана доношења.
11. Наручилац задржава право да изабере једног понуђача зависно од повољности
понуде или да одустане од избора ако установи да ниједна понуда не одговара
захтевима из конкурсне документације.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБЈАШЊЕЊА – у вези са конкурсном
документацијом контакт телефон број 033/714-073, лок. 226, Александар Вујичић,
дипл.
правник,
службеник
за
јавне
набавке,
e-mail:
javne.nabavke.prijepolje@gmail.com
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА
КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ПОНУДА САЧИЊАВА
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском
језику. Део понуде, који се односи на техничке карактеристике и називе, може бити
на енглеском језику.
2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуда мора да садржи све елементе тражене у Конкурсној документацији и
Упутству понуђачима. Понуда мора да садржи и све документе и доказе о
испуњавању тражених услова. Понуда мора бити у целини припремљена у складу са
конкурсном документацијом и мора да испуњава све услове за учешће у поступку
јавне набавке, а на основу позива за достављање понуде. У року за подношење
понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду.
3. НАЧИН САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да попуни, потпише и печатом овери Образац бр. 1 – Подаци о
понуђачу. (Образац бр.1а и 1б – за поддобављаче и чланове групе понуђача –
уколико постоје)
Понуђач је дужан да попуни све позиције у Обрасцу бр. 2 – Понуда(Образац
структуре цена). Свака страница понуде мора бити оверена печатом и потписом
овлашћеног лица понуђача. Само такву понуду Наручилац ће узети у разматрање.
Испуњеност обавезних услова према члану 75. Став 1. Тачке 1-4 Закона за
учествовање у поступку понуђачи доказују доставом потписаног и овереног
Обрасца бр. 3 – Изјава.
Обавезне услове сваки понуђач, поддобављач и чланови групе понуђача морају
испуњавати засебно.
Испуњеност услова према члану 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама
за учествовање у поступку понуђачи доказују доставом у неовереној фотокопији
(лиценцa за обављањање енергетске делатности трговине нафтом и дериватима нафте
издате од стране Агенције за енергетику).
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Испуњеност додатних услова према члану 76. Закона о јавним набавкама – Понуђач
у поступку јавне набавке мора доказати:
1. Понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку предметне јавне
набавке: Изјава о довољном техничком капацитету – што подразумева да понуђач
располаже довољним техничким капацитетом тј. да на територији општине Пријепоље
има најмање 1 (једну) бензинску станицу, и да може обезбедити снабдевање
бензином на најмање још 1 (једној) бензинској станици на територији Златиборског
округа и најмање 10 (десет) бензинских станица на територији Р. Србије, од којих
најмање 2 (две) морају бити на територији града Београда (списак продајних
објеката – бензинских пумпи са адресом, бројем телефона, именом и презименом
одговорног лица за свако продајно место.Списак мора бити достављен на меморандуму
понуђача, потписан и оверен од стране одговорног лица понуђача)
2. Важећа потврда о усаглашености квалитета – Понуђач гарантује квалитет на основу
важеће потврде о усаглашености течних горива издате од стране надлежне институције
за контролу квалитета (за доказивање квалитета доставља се копија важеће потврде о
усаглашености квалитета).
Уколико у понуди нису приложени докази о испуњавању услова из члана 75. И 76.
Закона, као и услова из конкурсне документације или се не доставе други докази о
испуњавању тражених услова, понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних
недостатака.

Понуђач је дужан да наведе да ли ће извршење набавке реализовати сам или ће
извршење делимично поверити поддобављачу у ком случају наводи
назив
поддобављача у Обрасцу 4. (или ће поднети заједничку понуду као чланови групе
понуђача). Понуђач који самостално подноси понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као поддобављач.
Изјава о независној понуди – понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима – Образац 5 – потписан и оверен.
Образац бр. 6 – Образац трошкова припреме понуда – није обавезан.
Образац бр. 7 – Модел уговора – оверени и потписан.
Понуда мора бити јасна и недвосмислена, потписана од стране понуђача на свим
за то предвиђеним местима. Није потребно парафирати све странице конкурсне
документације.
Понуда са варијантама није дозвољена.
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13. ЦЕНА
Цена мора бити изражена у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату
вредност, с тим да се за оцену понуде узима цена без ПДВ-а. Понуђач сноси све
трошкове везане за припрему и достављање понуде.У случају да понуђач даје попуст
на понуђену цену, мора навести овај попуст у понуди и урачунати га у коначну цену
понуде. Попусти који нису наведени у понуди и урачунати у коначну цену из понуде
неће бити узети у обзир.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона. Уколико се уоче рачунске грешке,а Понуђач се не сагласи са
исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву због битног недостатка.
14. ДОПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац има право, да изврши допуну конкурсне документације, сходно члану
63. Закона о јавним набавкама. О евентуалним променама Наручилац ће писмено
обавестити сваког понуђача који је преузео конкурсну документацију.
У складу са чланом 87. Став 6. ЗЈН понуђач може у року за подношење понуде да
измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је
пуноважно ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека
рока за подношење понуда. Измена, допуна или повлачење понуде се врши на начин
одређен за подношење понуде. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити
на адресу: Општина Пријепоље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље, са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра – нафтни деривати, ЈН бр. 410-09/16 –
НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра – нафтни деривати, ЈН бр. 410-09/16 –
НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добра – нафтни деривати, ЈН бр. 410-09/16 –
НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – нафтни деривати, ЈН бр. 41009/16 – НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку
рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
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6. ПОНУДА СА ПОДДОБАВЉАЧЕМ
ПОНУДЕ

И ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ

Понуђач који понуду подноси са поддобављачем дужан је да у Обрасцу бр.4 наведе
да наступа са поддобављачем. Поддобављач је дужан да испуњава услове из члана
75. Став 1. Тач. 1-4 Закона о јавним набавкама и члана 75. Става 1. Тачке 5. Закона о
јавним набавкама за онај део који ће бити поверен поддобављачу. Поддобављач
попуњава, печатом оверава и потписује Образац 1б. – подаци о поддобављачу као и
Образац бр. 3 – Изјава о испуњености услова из члана 75. Став 1. Тач. 1- 4 Закона о
јавним набавкама.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и Понуђача који
подноси понуду са поддобављачем, тај поддобављач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене
набавке, без обзира на број поддобављача. Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов
захтев, омогући приступ код поддобављача, ради утврђивања испуњености тражених
услова.
Понуђач, уколико ангажује поддобављача мора да наведе у својој понуди
проценат укупне вредности набавке који ће поверити поддобављачу, који не може
бити већи од 50%, и да наведе део предмета набавке који ће извршити преко
поддобављача.
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1 – 4 Закона о јавним набавкама и
члана 75. Става 1. Тачке 5. Закона о јавним набавкама за онај део који ће бити
поверен члану групе понуђача. Учесници у заједничкој понуди или овлашћени
представник попуњава и потписује Образац бр.1а – и Образац бр. 3 – Изјаву
испуњености услова из члана 75. Став 1. Тачке 1-4 Закона о јавним набавкама.
Понуђачи из групе понуђача (заједничке понуде) одговарају неограничено солидарно
према Наручиоцу.
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке
о:
1) Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред Наручиоцем
2) Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор
3) Понуђачу који ће издати рачун
4) Рачуну на који ће бити извршено плаћање
5) Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
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7. РОКОВИ
7.1. Достављање понуде – рок за достављање понуде је 21.04.2016. године до 13
часова. Понуде се достављају препорученом поштом
на адресу: Општина
Пријепоље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље са назнаком „не
отварати“ – понуда за набавку нафтних деривата путем корпоративних картица
шифра ЈНМВ бр.410-09/16, или предајом у писарници, радним данима од 8.00
до14.00 часова, односно до 13.00 часова последњег дана рока.
На полеђини коверте навести: назив, седиште и адресу понуђача, овлашћено
лице за контакт и телефон. Пожељно је да сви документи уз понуду буду повезани
траком-спиралом у целини и запечаћени.
Благовременом се сматра понуда пристигла у писарницу до последњег дана рока до
13.00 часова, укључујући и понуде послате поштом.
Све неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке Наручиоца ће, по
окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком
да су поднете неблаговремено.
7.2. Важење понуде – све понуде морају да важе најмање 30 дана од дана отварања
понуда.
15. Отварање понуда – 21.04.2016. године у 13.15 часова

16. Доношење одлуке о додели уговора – 10 дана од дана отварања понуда.
7.3. Објављивање одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца – 3 дана oд дана доношења одлуке
17. Рок за закључење уговора - 8 дана од дана када се стекну законски услови
17.7. Рок за обавештавање о закљученом уговору – 5 дана од дана закључења
уговора
17.8. Подношење захтева за заштиту права понуђача – Захтев за заштиту права
може да поднесе Понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно
удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице
које има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци, у складу са
одредбама чл. 148 до 159. ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу
непосредно или поштом, мејлом или факсом, на адресу: Општина Пријепоље,
Трг братства и јединства 1., 31300 Пријепоље, препоручено са повратницом, а
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може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
Наручиоца, уз уплату прописане таксе од 40.000 динара. Уколико се захтев за
заштиту права доставља путем путем e-mailа: javne.nabavke.prijepolje@gmail.com
или факса(фах: 033 712-297), исти се може доставити радним данима од
понедељка до петка, у времену од 07 h до 15h.
О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од пријема Захтева за
заштиту права.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим
ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок
за подношење Захтева за заштиту права је пет 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 захтева, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење
Захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
Ако је Захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са
чланом 112. став 2. ЗЈН, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци
до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка
комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне
набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако
Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева
поступи у свему сагласно Упутству о уплати републичке административне таксе
који се налази на сајту Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15; у
даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи,
између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће
се: 1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши(60.000 динара);
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(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом
које се подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној
уплати таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке
Србије у складу са законом и другим прописом.
НАПОМЕНА: У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом
пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.
18. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће Комисија 21.04.2016. године – у 13.15 часова у
просторијама Општине Пријепоље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље на
III спрату у сали за састанке.
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају
Комисији за јавне набавке поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања
понуда, оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
19. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА
Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“, под условом да су
испуњени сви услови из конккурсне документације. У ситуацији када постоје две
или више понуда са истом најнижом ценом, додела уговора ће се извршити
применом додатног елемента критеријума. Биће изабрана понуда оног понуђача који
је понудио дужи рок важења понуде.
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10. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда може бити одбијена у случају да је неисправна, неодговарајућа или
неприхватљива, у смислу члана 3.Закона о јавним набавкама.
Неисправном ће се сматрати понуде које су мањкаве у испуњавању обавезних услова
из члана 75. Закона о јавним набавкама.
Неодговарајућом ће се сматрати понуда која није предата благовремено, као и она
која не одговара свим техничким спецификацијама.
Неприхватљивом ће се сматрати понуда која не одговара свим критеријумима и
условима Наручиоца.
11. ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНЕ РОБЕ
Квалитет: Понуђач гарантује квалитет на основу важеће потврде о усаглашености
течних горива издате од стране надлежне институције за контролу квалитета (за
доказивање квалитета доставља се копија важеће потврде о усаглашености
квалитета)
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Понуђач може ( најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда ) у
писаном облику, на адресу Наручиоца, путем e-mail-a, или факсом, тражити додатна
објашњења и информације у вези са припремањем понуде. Наручилац ће
заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници. Тражење додатних информација и
појашњења није дозвољено телефонским путем.
Понуђач и Наручилац су сагласни да се ради бржег и ефикаснијег поступања
целокупна преписка и комуникација, као и достављање врши електронском поштом,
те да наредног дана од слања електронском поштом почињу да теку сви законски
рокови, с тим да се достава одлуке о додели уговора односно одлуке о обустави
поступка врши редовном или курирском поштом.
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.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или
Понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди
пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова, изузев у случају члана 88.став 3. Закона о
јавним набавкама.
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20. НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД
ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача.
21. ОСОБА ЗА КОНТАКТ
Александар Вујичић, дипл.правник, службеник за јавне набавке, телефон број
033/714-073 лок. 226, е-mail adresa: javne.nabavke.prijepolje@gmail.com
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ОБРАЗАЦ бр.1
Јавна набавка мале вредности бр.410-09/16
НАФТНИ ДЕРИВАТИ ПУТЕМ КОРПОРАТИВНИХ КАРТИЦА

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив Понуђача
Адреса Понуђача
Одговорна особа
(потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун Понуђача
Матични број Понуђача
Порески идентификациони број – ПИБ

Датум

Потпис овлашћеног лица Понуђача
М. П.
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ОБРАЗАЦ бр.1а
Јавна набавка мале вредности бр.410-09/16
НАФТНИ ДЕРИВАТИ ПУТЕМ КОРПОРАТИВНИХ КАРТИЦА
ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Назив члана групе понуђача
Адреса члана групе понуђача
Одговорна особа
(потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун члана групе понуђача
Матични број члана групе понуђача
Порески идентификациони број – ПИБ

Датум

Потпис овлашћеног лица члана групе понуђача
М. П.

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака.
Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац треба прецртати или оставити празним. Како је
предвиђено да овај образац потписује члан групе понуђача, овај образац понуђач који самостално подноси
понуду не мора да потписује нити оверава печатом.
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ОБРАЗАЦ бр.1б
Јавна набавка мале вредности бр.410-09/16
НАФТНИ ДЕРИВАТИ ПУТЕМ КОРПОРАТИВНИХ КАРТИЦА

ПОДАЦИ О ПОДДОБАВЉАЧУ

Назив поддобављача
Адреса поддобављача
Одговорна особа
(потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун поддобављача
Матични број поддобављача
Порески идентификациони број – ПИБ

Датум

Потпис овлашћеног лица поддобављача
М. П.

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака.
Уколико се понуда не подноси са учешћем поддобављача, овај образац треба прецртати или оставити празним.
Како је предвиђено да овај образац потписује поддобављач, овај образац понуђач који самостално подноси
понуду не мора да потписује нити оверава печатом.
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ОБРАЗАЦ бр.2
Назив понуђача________________________________
Седиште и адреса:______________________________
ПИБ: ____________________________________
Телефон:_________________________________
Контакт особа: ________________________
П О Н У Д А за ЈНМВ 410-09/16 (Образац структуре цена)
Опција понуде_____дана (минимум 30 дана)

Ред.бр.
1.

Назив добра
Безоловни моторни
бензин евро премиум
БМБ 95
Eвро дизел горивo

2.

Јединица
мере

Количина

литар

1200

литар

7150

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Укупан
Износ без
ПДВ-а

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: __________________ динара без ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: __________________ динара са ПДВ-ом

Рок плаћања: у року од _______ а најкасније у законском року од 45 дана од дана од
датума пријема фактура у седиште Купца.
Место испоруке добара: испорука се врши на бензинским станицама испоручиоца.
Место и датум

ПОНУЂАЧ:

______________________

__________________________

М.П
18/26

Конкурсна документација за ЈНМВ 410-09/2016
ОБРАЗАЦ бр. 3
Понуђач: __________________________
Адреса:____________________________
Датум:____________________________
Деловодни број:____________________
У складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15,
68/15), ____________________________(име и презиме), у својству овлашћеног лица за
заступање понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје
следећу:
И З Ј А В У
Изјављујем да сам упознат са свим захтевима и условима јавне набавке, садржаним у позиву
и конкурсној документацији Општине Пријепоље за ЈНМВ бр.410-09/16 – Нафтни
деривати путем коропоративних картица, да за исту, као понуђач, у потпуности
испуњавам услове предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
У случају сумње у истинитост навода понуде, преузимам обавезу да, на захтев Наручиоца, у
року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева, доставим Наручиоцу тражене доказе којима се
потврђује веродостојност података датих у понуди.
Место и датум:
ИЗЈАВУ ДАО:
М.П.
____________________

_________________

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака. Уколико понуду подноси понуђач који наступа
самостално образац изјаве оверава и потписује овлашћено лице понуђача .Уколико понуду подноси група
понуђача образац изјаве оверава и потписује овлашћени преставник сваког понуђача из групе понуђача.
Уколико се понуда подноси са поддобављачем изјава мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног
лица поддобављача.
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ОБРАЗАЦ бр. 4
Понуђач: __________________________
Адреса:____________________________
Датум:____________________________
Деловодни број:____________________

У складу са чланом 80. и 81. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15,
68/15), ____________________________(име и презиме), у својству овлашћеног лица за
заступање понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје
следећу:
И З Ј А В У
Испоруку нафтних деривата путем корпоративних картица, по поступку јавне набавке мале
вредности бр. ЈНМВ 410-09/16- Наручиоца Општине Пријепоље, ћу извршити:
1. самостално

2. са поддобављачем
__________________________________________________________________
(навести назив и адресу поддобављача)
за ___________________________________________________________________
(навести део спецификације)
3. као члан групе понуђача:
__________________________________________________
(навести назив и адресу чланова групе понуђача)
Место и датум

ИЗЈАВУ ДАО:
М.П.

____________________

______________________
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ОБРАЗАЦ бр. 5

Понуђач: __________________________
Адреса:____________________________
Датум:____________________________
Деловодни број:____________________

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15, 68/15),
____________________________(име и презиме), у својству овлашћеног лица за заступање
понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје следећу:

И З Ј А В У

да је понуду за набавку нафтних деривата путем корпоративних картица, по поступку јавне
набавке мале вредности бр. ЈНМВ 410-09/16- Наручиоца Општине Пријепоље, поднео
независно,без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ИЗЈАВУ ДАО:
Место и датум:
____________________

____________________
М.П.

Уколико понуду подноси група понуђача образац изјаве потписује и оверава овлашћени преставник сваког
понуђача из групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ бр.6

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ЈНМВ 410-09/16 – НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПУТЕМ КОРПОРАТИВНИХ
КАРТИЦА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у предметном поступку
јавне набавке имао следеће трошкове:
Ред.бр.
1.
2.
3.

ОПИС

ИЗНОС

УКУПНО:

(Навести конкретан трошак који је понуђач имао приликом припремања понуде, као и износ за
сваку ставку коју је утрошио).
*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр.
86/2015).
ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ
НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

ИЗЈАВУ ДАО:
Место и датум:
____________________________

_________________________
М.П.
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ОБРАЗАЦ бр. 7

МОДЕЛ УГОВОРА1
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/12, 14/15, 68/15),
те Одлуке о додели јавне набавке бр._______ од ___________.године, закључује се

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БР. ЈНМВ 410-09/16
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
(1) НАРУЧИЛАЦ: Општина Пријепоље, Трг Братства и јединства бр. 1,
матични број 06789919, ПИБ 100809636, текући рачун 840-6640-93 (у
даљем тексту: Наручилац), коју заступа Председник Емир Хашимбеговић,
с једне стране
и
(2) ДОБАВЉАЧ:
________________________________из_______________________,
____________________________, матични број _________________ ПИБ
____________________, које заступа ________________________ , с друге
стране
Остали учесници у заједничкој понуди:
(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање)
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
Поддобављачи:
(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање)
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем поддобављача, у
уговору ће бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви поддобављачи)

1

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако
понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка горива за потребе службених аутомобила Наручиоца путем
јавне набавке мале вредности ЈНМВ 410-09/16. Уговорне стране овим путем регулишу и
уређују односе везане за купопродају нафтних деривата: моторног бензина евро премиум
БМБ 95(1200 литара) и евро дизел горива(7150 литара) од стране Наручиоца на бензинским
пумпама Понуђача. Врста, количина и цене добара из става 1. овог члана, утврђене су према
усвојеној Понуди Понуђача бр.____________од___________,која чини саставни део овог
Уговора.
Члан 2.
Укупна цена добара са свим трошковима износи______________________динара
( словима:____________________________________________ ) без обрачунатог ПДВ-а,
односно ___________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.
Вредност из става 1.утврђена је на основу количина и јединичних цена из изабране
Понуде.Уговорне стране су сагласне да је вредност из члана 2.Уговора, утврђена изабраном
Понудом, која је у складу са кретањем цена нафтних деривата на тржишту Републике
Србије.
Члан 3.
На основу овог Уговора, Наручилац има право на бензинским пумпама Понуђача на
територији Републике Србије за потребе својих возила преузима гориво без непосредног
плаћања, путем картице Понуђача. Приликом сваког преузимања горива од стране
Наручиоца, лице које издаје робу треба да изда фискални рачун.
Члан 4.
У случају да Наручилац користи картицу Понуђача, Понуђач ће најкасније до 5-ог у месецу
за период од 16-ог до 30/31-ог претходног месеца и најкасније до 20-ог у месецу за период
од 01-ог до 15-ог у месецу, Наручиоцу достављати збирну фактуру свих отпремница
издатих на име Наручиоца у периоду за који се врши плаћање.
Наручилац је у овом случају дужан платити преузете количине горива из продајног
асортимана Понуђачу у року од _________дана од дана издавања рачуна.
Плаћање се врши на текући рачун
банке___________________________.

Понуђача

број_______________________код

Члан 5.
Добра морају одговарати квалитету који је прописан нормама садржаним у Правилнику о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник
РС“бр.123/2012, 63/2013 и 75/2013). Наручилац задржава право да врши квантитативну и
квалитативну контролу испоручених добара, за све време реализације Уговора.У случају
постојања примедби које се односе на квалитет и квантитет испоручених добара, Наручилац
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је у обавези да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања добара, односно
у случају постојања скривених мана Наручилац треба да уложи приговор Понуђачу одмах
након сазнања за скривену ману, а најкасније у року од 24 часа од сазнања за скривену
ману.
Уговорне стране су сагласне да у случају постојања примедби које се односе на квалитет
добара, након што Наручилац уложи приговор Понуђачу, Понуђач има обавезу да одмах
упути стручно лице ради узорковања добара и њихове анализе.Уколико Наручилац не
обавести одмах Понуђача и не омогући да његово стручно лице изврши узорковање добара,
Наручилац губи право да истиче приговор у наведеном случају.
У случају приговора на количину добара, након што Наручилац одмах обавести Понуђача,
Понуђач је дужан да упути Комисију за решавање рекламација која ће на лицу места
утврдити чињенично стање и о томе сачинити записник, који ће потписати представник
Понуђача и представник Наручиоца, коме је извршена испорука.
Уговорне стране су сагласне да до момента окончања рекламационог поступка, свака страна
сноси своје трошкове, односно трошкове ће сносити Наручилац или Понуђач, у зависности
од тога да ли је рекламација била основана или не.
Члан 6.
Понуђач 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, кварова или
непланираним ремонтима рафинерија или нафтовода и сличним догађајима.
Члан 7.
У случају да Наручилац да картицу Понуђача са ПИН кодом трећем лицу да користи услуге
на бензинским пумпама Понуђача, Понуђач не сноси одговорност за купљену робу тим
путем на продајним објектима.
Члан 8.
Овај Уговор се закључује на годину дана од дана потписивања Уговора, или до утрошка
финансијских средстава опредељених за предметну јавну набавку у износу од 1.100.000,оо
динара са ПДВ-ом, у зависности од тога који услов пре наступи .
Члан 9.
Све евентуалне неспоразуме који проистекну при спровођењу одредби овог Уговора, стране
потписнице ће решити споразумним путем, а уколико из било ког разлога не буде могуће, за
решавање истог, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу.
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Члан 10.
Промене Уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми и ако су предвиђене
конкурсном документацијом или условљене Законском регулативом, уз обострану
сагласност уговорних страна, о чему се сачињава анекс Уговора.
Члан 11.
Овај Уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака од уговорних
страна задржава по 2 ( два) примерка.

ДОБАВЉАЧ:

__________________________

НАРУЧИЛАЦ:
Општина Пријепоље
____________________________
Емир Хашимбеговић, председник
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