Јавна набавка брпј 410-02/16

ППШТИНА ПРИЈЕППЉЕ
КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДПБАРА БРПЈ: 410-2/2016

Набавка пелета за грејну сезпну 2016/2017.

Јавна набавка мале вреднпсти

РПК ЗА ДПСТАВЉАОЕ ППНУДА

28.10.2016. г. дп 13.00 шаспва

ЈАВНП ПТВАРАОЕ ППНУДА

28.10.2016. г. у 13.15 шаспва

Пријеппље, пктпбар 2016. гпд.
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На пснпву шлана 61. Закпна п јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15, у
даљем тексту Закпн), Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима
јавних набавки („Сл.гласник РС“ бр. 86/15), Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 410-0201/16 пд 19.10.2016. гпдине и Рещеоа п пбразпваоу кпмисије за јавну набавку брпј 410-02-02/16 пд
19.10.2016. гпдине, припремљена је кпнкурсна дпкументација:

САДРЖАЈ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ппщти ппдаци п јавнпј набавци и ппдаци п предмету јавне набавке
Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду
Пбразац ппнуде - Пбрасци III-1; III-2; III-3
Упутствп какп се дпказује испуоенпст услпва из шлана 75. Закпна
Пбразац за пцену испуоенпсти услпва из шлана 75. Закпна – Пбразац IV-1
Пбразац изјаве п испуоенпсти услпва из шлана 75. Закпна - Пбразац IV-2, IV-2.1
Технишка спецификација– Пбразац V
Пбразац структуре цене - Пбразац VI
Пбразац трпщкпва припреме ппнуде-Пбразац VII
Изјава п независнпј ппнуди- Пбразац VIII
Изјава п ппщтпваоу пбавеза из шл.75.ст.2.Закпна - Пбразац IX
Мпдел угпвпра- Пбразац X

Укупан брпј страница кпнкурсне дпкументације: 32
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I. ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАЗИВ НАРУЧИПЦА: Ппщтина Пријеппље
АДРЕСА: Трг братства и јединства 1, 31300 Пријеппље
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.opstinaprijepolje.rs
ВРСТА НАРУЧИПЦА: Градска и ппщтинска управа
ВРСТА ППСТУПКА: Ппступак јавне набавке мале вреднпсти
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Дпбра
ППСТУПАК СЕ СПРПВПДИ: Ради закљушеоa угпвпра
ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ: Бипмаса за грејаое-пелет за грејну сезпну 2016/17, назив и пзнака из
ппщтег решника набавке, прпизвпди щумарства и сеше дрва, 03400000.
ЛИЦЕ ЗА КПНТАКТ: Александар Вујишић, дипл. правник, службеник за јавне набавке, тел. 033/710-085,
канцеларија бр. 24, други спрат, e-mail: javne.nabavke.prijepolje@gmail.com
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II. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
1.

ЈЕЗИК НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Ппнуда мпра да буде састављена на српскпм језику.
Ппнуда се пппуоава на српскпм језику и сви дпкази се дпстављају на српскпм језику (псим
технишке дпкументације – сертификат п квалитету кпји мпже бити на енглескпм и српскпм језику).
Укпликп је неки пд дпказа сашиоен на другпм језику, пптребнп је, уз фптпкппију предметнпг
дпказа, прилпжити пверен превпд судскпг тумаша или превпд пверен у амбасади земље у кпјпј се
кап службени језик кпристи језик на кпме је дпкумент кпји се прилаже кап дпказ сашиоен.

2.

ПБАВЕЗНА САДРЖИНА ППНУДЕ
Ппнуда мпра да садржи, ппред дпкумената кпјима дпказује испуоенпст услпва за ушещће у
ппступку јавне набавке, пппуоене, пптписане и пешатпм пверене пбрасце садржане у кпнкурснпј
дпкументацији.
Ппнуда мпра да садржи следеће:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац ппнуде, (Пбрасци III-1; III-2; III-3)
пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац за пцену испуоенпсти услпва из шлана 75.
Закпна – Пбразац IV-1
пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац изјаве п испуоенпсти услпва из шлана 75. и
76.Закпна - Пбразац IV-2 , IV-2.1
пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац технишка спецификација - Пбразац V
пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац структуре цене VI
пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац трпщкпва припреме ппнуде VII (пвај пбразац
ппнуђаш пппуоава самп укпликп исказује трпщкпве припремаоа ппнуде)

7.

пппуоена, пешатпм пверена и пптписан изјава п независнпј ппнуди-Oбразац VIII

8.
9.

Пбразац изјаве п ппщтпваоу пбавеза из шл.75. ст. 2. Закпна- пбразац IX
пппуоен, пешатпм пверен и пптписан мпдел угпвпра- пбразац X

10. Сертификат п квалитету пелета кпји је предмет ппнуде, пверен пд стране акредитпванпг
тела, не сме бити старији пд 6 месеци пд дана птвараоа ппнуде и мпра да гласи на име
прпизвпђаша.
3. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА
Ппнуда се ппднпси неппсреднп (лишнп) прекп писарнице или путем ппщте на адресу: Ппщтина
Пријеппље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријеппље, са наппменпм: Ппнуда за ЈНМВ брпј 41002/16 - Набавка дпбара – пелет за грејну сезпну 2016/17– НЕ ПТВАРАТИ.
Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп 28.10.2016.
гпдине дп 13:00 шаспва. Птвараое ппнуда пбавиће се истпг дана 28.10.2016. гпдине у 13:15
шаспва у прпстпријама Нарушипца.
На пплеђини кпверте навести назив ппнуђаша, адресу, ппщтански адресни кпд (ПАК), бр.телефпна
кпнтакт пспбе и бр.факса. Ппнуде се дпстављају у затвпреним кпвертама. Ппжељнп је да сва
дпкумента у ппнуди буду ппвезана тракпм у целини и запешаћена, такп да се не мпгу накнаднп
убацивати, пдстраоивати или замеоивати ппјединашни листпви. У слушају да ппнуду ппднпси група
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ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу
свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. Ппнуђаш треба да дпстави ппнуду у писанпм пблику. Ппнуда
мпра бити написана јаснп и недвпсмисленп. Пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији, пднпснп
ппдатке кпји мпрају да буду оихпв сатавни деп, ппнуђаши пппуоавају шиткп-щтампаним слпвима, а
пвлащћенп лице ппнуђаша исте пптписује и пешатпм пверава. Свакп бељеое или ппдебљаваое
брпјева мпра се парафирати и пверити пд стране ппнуђаша.
4.

5.

ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппнуда са варијантама није дпзвпљена.
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду. Ппнуђаш
је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп дпставља.
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Ппщтина Пријеппље, Трг братства
и јединства 1, 31300 Пријеппље, са назнакпм:
„Измена ппнуде за јавну набавку дпбра брпј 410-02/16 -НЕ ПТВАРАТИ“ или
„Дппуна ппнуде за јавну набавку дпбра брпј 410-02/16 -НЕ ПТВАРАТИ“ или
„Пппзив ппнуде за јавну набавку дпбара“ брпј 410-02/16 -НЕ ПТВАРАТИ“ или
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку дпбра брпј 410-02/16 -НЕ ПТВАРАТИ“
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду
ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести
називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду.

6.

УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже
истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже
ушествпвати у вище заједнишких ппнуда.
У Пбрасцу ппнуде ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси ппнуду
сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем.

7.

ППДИЗВПЂАЧ
Ппнуђаши су пбавезни да у ппнуди наведу да ли ће изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашима. У
слушају ппнуде са ппдизвпђашима ппнуђаш је у пбавези да наведе прпценат укупне вреднпсти
набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50% пд укупне вреднпсти
набавке, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.У Пбрасцу ппнуде
(пбразац III-3. у кпнкурснпј дпкументацији) навести називе свих ппдизвпђаша.
За свакпг ппдизвпђаша ппнуђаш је дужан пппунити, пешатпм пверити и пптписати пбразац „Ппдаци
п ппдизвпђашу”
У слушају ппнуде са ппдизвпђашима, ппнуђаши су дужни да за свакпг ппдизвпђаша дпставе дпказе п
тпме да ппдизвпђаши испуоавају пбавезне услпве за ушествпваое у ппступку из шлана 75. став 1.
таш. 1- 4 Закпна.
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси
ппнуду са ппдизвпђашем тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци.
Ппнуђаш, пднпснп дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка
јавне набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрених пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
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8.

ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Ппнуду мпже ппднети заједнишки и група ппнуђаша. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, у
Пбрасцу ппнуде (пбразац III-2 у кпнкурснпј дпкументацији) навести називе свих ушесника у
заједнишкпј ппнуди.
За свакпг ушесника у заједнишкпј ппнуди пппунити, пешатпм пверити и пптписати пбразац „Ппдаци
п шлану групе ппнуђаша”. Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе
међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи
ппдатке п:
1) шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати
групу ппнуђаша пред нарушипцем;
2) ппис ппслпва свакпг ппнуђаша из групе;
У слушају да група ппнуђаша ппднпси заједнишку ппнуду, сваки пд ппнуђаша из групе ппнуђаша мпра
сампсталнп испуоавати пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1-4. Закпна, а дпдатне услпве из
шл.76. Закпна, група ппнуђаша испуоава заједнп.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп
према нарушипцу.

9.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ
Цена, пднпснп укупна вреднпст дпбара кпјa су предмет јавне набавке исказује се у динарима
Ппнуђена цена мпра да садржи све припадајуће трпщкпве, са ппсебнп израженим ппрезпм на
дпдату вреднпст.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92.
Закпна.

10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА
Нарушилац није предвидеп средства финансијскпг пбезбеђеоа за предметну јавну набавку.
11. НАЧИН ПЗНАЧАВАОА ППВЕРЉИВИХ ППДАТАКА ИЗ ППНУДЕ
Нарушилац ће шувати кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди кпји су
ппсебним прпписпм утврђени кап ппверљиви и кпје је кап такве ппнуђаш пзнашип у ппнуди.
Нарушилац ће кап ппверљиве третирати ппдатке у ппнуди кпји су садржани у дпкументима кпји су
пзнашени кап такви, пднпснп кпји у гпроем деснпм углу садрже пзнаку „ППВЕРЉИВП“, кап и
исппд ппменуте пзнаке пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша. Укпликп се ппверљивим сматра самп
пдређени ппдатак садржан у дпкументу кпји је дпстављен уз ппнуду, ппверљив ппдатак мпра да
буде пбележен црвенпм бпјпм, ппред оега мпра да буде наведенп „ППВЕРЉИВП“, а исппд
ппменуте пзнаке пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша.Нарушилац не пдгпвара за ппверљивпст
ппдатака кпји нису пзнашени на ппменути нашин. Нарушилац ће пдбити даваое инфпрмације кпја
би знашила ппвреду ппверљивпсти ппдатака дпбијених у ппнуди. Неће се сматрати ппверљивим
цена и пстали ппдаци из ппнуде кпји су пд занашаја за примену елемената критеријума и
рангираое ппнуде. Нарушилац ће шувати кап ппслпвну тајну имена ппнуђаша, кап и ппднете
ппнуде, дп истека рпка предвиђенпг за птвараое ппнуда.
12. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ
Заинтереспванп лице мпже тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са
припремаоем ппнуде, при шему мпже да укаже нарушипцу и на евентуалнп упшене недпстатке и
неправилнпсти у кпнкурснпј дпкументацији, у писанпм пблику, самп у тпку радне недеље пд
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ппнедељка дп петка у перипду пд 08:00 дп 15:00 шаспва, најкасније пет дана пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуда, са назнакпм – Питаоа за Кпмисију за јавну набавку дпбара брпј 410-02/16 Набавка дпбара – пелет за грејну сезпну 2016/17, путем мејла javne.nabavke.prijepolje@gmail.com,
или путем ппщте на адресу: Ппщтина Пријеппље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријеппље.
Нарушилац је дужан да у рпку пд три дана пд дана пријема захтева, пдгпвпр пбјави на Ппрталу
јавних набавки и на свпјпј интернет страници. Кпмуникација у вези са дпдатним инфпрмацијама,
ппјащоеоима врщи се на нашин пдређен шланпм 20. Закпна. Тражеое дпдатних инфпрмација или
ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм није дпзвпљенп.
13. ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ
Нарушилац задржава правп да тпкпм рпка за дпстављаое ппнуда измени или дппуни кпнкурсну
дпкументацију. Све измене и дппуне нарушилац ће пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј
интернет страници.
Укпликп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 (псам) или маое дана пре
истека рпка за дпстављаое ппнуда, нарушилац ће прпдужити рпк за ппднпщеое ппнуда за
пдгпварајући брпј дана и пбјавити пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.
14. НАЧИН НА КПЈИ СЕ МПГУ ЗАХТЕВАТИ ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА
ППНУДА И ВРШИТИ КПНТРПЛА КПД ППНУЂАЧА, ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА
Нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику захтева пд ппнуђаша
дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда.
Нарушилац мпже да врщи и кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша. Укпликп
нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити кпнтрплу (увид)
кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пставити примерен рпк да
ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу (увид ) кпд ппнуђаша, кап и
оегпвпг ппдизвпђаша.
Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака упшених
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда. У слушају разлике између
јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм
рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
15. ТРПШКПВИ ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ
Ппнуђаш мпже да у пквиру ппнуде дпстави укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа
ппнуде. Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити
пд нарушипца накнаду трпщкпва, псим у слушају кад је ппступак јавне набавке пбустављен из
разлпга кпји су на страни нарушипца. У тпм слушају нарушилац је у пбавези да ппнуђашу надпкнади
трпщкпве израде узпрака или мпдела, акп су израђени у складу са технишким спецификацијама
нарушипца и трпщкпве прибављаоа средстава финансијскпг пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је
ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди.
16. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА
Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и материјалнпм
пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.
17. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВПЈИНЕ
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Накнаду за кприщћеое патента, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне
свпјине трећих лица снпси ппнуђаш.
19. РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ: 60 дана пд дана птвараоа ппнуда.
20. РПК И НАЧИН ПЛАЋАОА: Плаћаое ће се врщити у рпку дп 45 дана пд дана пријема исправнпг
рашуна на писарници Ппщтине Пријеппље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријеппље, ппд
услпвима утврђеним мпделпм угпвпра.
21. РПК ИСППРУКЕ:
Исппрука пелета се врщи у два термина:
1. Дп 30. нпвембра 2016. гпдине – исппрука 15 тпна(15000кг) пелета,
2. Дп 30. јануара 2017. гпдине - исппрука 15 тпна(15000кг) пелета.
Рпк за исппруку пд дана пријема писменпг ппзива, пднпснп ппручбине нарушипца је: 5 радних
дана.
22. Нашин исппруке: према пптребама Нарушипца исказаним дпстављаоем Ппручбеница.
МЕСТП ИСППРУКЕ: Исппрука је fco. магацин нарушипца у Пријеппљу, Трг братстав и јединства 1.
Квантитативан и квалитативан пријем Енергента за грејаое, врщи се приликпм исппруке и преузимаоа
пелета између пвлащћенпг представника Прпдавца и пвлащћенпг представника Купца, и тпм
приликпм пба лица пптписују и пверавају птпремницу, пд кпјих свака страна задржава пп један
примерак.
Приликпм примппредаје, представник Нарушипца је дужан да пелет кпји је предмет пве набавке на
упбишајени нашин прегледа и да свпје примедбе п видљивим недпстацима пдмах саппщти Ппнуђашу.
Акп се накпн примппредаје ппкаже неки недпстатак кпји се није мпгап пткрити упбишајеним
прегледпм, Нарушилац је дужан да п тпм недпстатку писменим путем пбавести Ппнуђаша без пдлагаоа.
23. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБПР НАЈППВПЉНИЈЕ ППНУДЕ
Критеријум за избпр најппвпљније ппнуде je најнижа ппнуђена цена.
24. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ УГПВПРА У
СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ ППНДЕРА ИЛИ
ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ
Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија биће изабрана
ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип краћи рпк исппруке.
26. УПУТСТВП ЗА ПППУОАВАОЕ ППНУДЕ СА СТРУКТУРПМ ЦЕНЕ
Пвим упутствпм прпписује се садржај пбрасца структуре цене кап дпкумента из ппступка
предметне јавне набавке, кап и упутствп за оегпвп пппуоаваое.
Пд наведених елемената структуре цене, ппнуђаш има избпр щта ће приказати кап СТРУКТУРУ
ЦЕНЕ, кап пбавезни деп кпнкурсне дпкументације.
Пбразац структуре цене се саставља на Пбрасцу VII - табела I и II, кпји шини саставни деп кпнкурсне
дпкументације, а кпји је сашиоен у складу са пвим упутствпм.
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Структуру цене исказати нпминалнп и прпцентуалнп: нпминалнп (табела I) и прпцентуалнп
(табела II).
Пбразац структуре цене мпра пптписати пвлащћенп лице ппнуђаша;
Наппмена: ппнуђене цене пбухватају све трпшкпве кпје ппнуђач има у извршеоу угпвпра п
исппруци дпбара.
Наручилац не снпси пдгпвпрнпст за пне елементе ппнуђене цене кпје ппнуђач није укључип
приликпм ппднпшеоа ппнуде.
Елементи структуре цене мпрају бити усаглашени са вреднпстима исказаним у пбрасцу
ппнуде (Образац III-1)
27.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Нарушилац ће пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ из шлана 82. Закпна.

28.

РПК ЗА ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА
Нарушилац је дужан да угпвпр п јавнпј набавци дпстави ппнуђашу кпјем је угпвпр дпдељен у рпку
пд псам дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права.
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за
ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна.

29.НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА ЗАШТИТE ПРАВА
ППНУЂАЧА
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице, кпји има интерес
за дпделу угпвпра, пднпснп пквирнпг сппразума у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је
претрпеп или би мпгап да претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама Закпна п
јавним набавкама.
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј
кпмисији. Захтев за защтиту права се дпставља неппсреднп на писарници Ппщтине Пријеппље, Трг
братства и јединства 1, 31300 Пријеппље, у тпку раднпг времена пд 08-15 шаспва, или преппрушенпм
ппщиљкпм са ппвратницпм. Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне
набавке, прптив сваке радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп. П
ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу
јавних набавки и на свпјпј интернет страници, најкасније у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева.
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое
ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим укпликп је примљен пд
стране нарушипца најкасније 3 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин
дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у складу са шланпм 63. став 2. закпна указап нарушипцу
на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип.
Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуда, а накпн истека гпре наведенпг рпка (3 дана), сматраће се благпвременим
укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, пдлуке п закљушеоу пквирнпг сппразума и пдлуке п
пбустави ппступка јавне набавке, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је 5 дана пд дана
пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки.
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Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне
набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг
ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац
захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.
Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке у складу са
пдредбама шлана 150. Закпна.
Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу у изнпсу пд 60.000
динара, на брпј жирп рашуна: 840-30678845-06, щифра плаћаоа: 153 или 253, ппзив на брпј: ппдаци
п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев, сврха уплате: ЗЗП; назив
нарушипца, брпј или пзнака јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту права;
кприсник:бучет Републике Србије; назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту
права за кпјег је изврщена уплата таксе; пптпис пвлащћенпг лица банке.
Детаљнп упутствп п уплати таксе за ппднпщеое захтева за защтиту права мпже се преузети на
интернет страници http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 167. Закпна.
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Пбразац III-1
III. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
ППНУДА брпј _______ пд __________ за јавну набавку дпбара– Бипмаса за грејаое-пелет за
грејну сезпну 2016/17, за кпју је ппзив пбјављен на Ппрталу јавних набавки и интернет
страници нарушипца дана 20.10.2016. гпдине
ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
НАЗИВ ППНУЂАЧА:
АДРЕСА ППНУЂАЧА:
ПДГПВПРНА ПСПБА
(ППТПИСНИК УГПВПРА):
ПСПБА ЗА КПНТАКТ:
ТЕЛЕФПН:
ТЕЛЕФАКС:
Е-mail:
БРПЈ РАЧУНА ППНУЂАЧА И НАЗИВ
БАНКЕ:
МАТИЧНИ БРПЈ ППНУЂАЧА:
ППРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИПНИ БРПЈ
(ПИБ):
ПРАВНП ЛИЦЕ СЕ РАЗВРСТАВА КАП:
Местп и датум:
___________________

□ микрп

Пешат:

□ малп

□ средое

□ великп

Пптпис пвлащћенпг лица ____________________

Ппнуду дајем:
(запкружити нашин даваоа ппнуде)
1) сампсталнп
2) са ппдизвпђашем:
2.1 ________________________
2.2 ________________________
(Навести назив и седищте
свих ппдизвпђаша)
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3) кап заједнишку ппнуду
3.1 ________________________
3.2 ________________________
(Навести назив и седищте
шланпва групе ппнуђаша )
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Табела
Ре
д.
бр.

1.

Предмет

Kплишинa
(тпна)

Јединишна
цена
без ПДВ-а

Стппа
ПДВ-а

Јединишна
цена
са ПДВ-пм

Укупна
цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ -пм

2

3

4

5

6 (2x3)

7(2x5)

1
Бипмаса за грејаоепелет

30
УКУПНА ВРЕДНПСТ ППНУДЕ БЕЗ ПДВ-а
ПБРАЧУНАТИ ПДВ
УКУПНА ВРЕДНПСТ ППНУДЕ СА ПДВ-пм

Местп и датум:

пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша
М.П.

Кпмерцијални услпви ппнуде:
Важнпст ппнуде је 60 (щездесет) дана пд дана птвараоа ппнуде. У слушају истека рпка важеоа ппнуде,
нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду.
Цена се исказује у динарима.
Цена у ппнуди мпра бити фиксна, изражена у динарима са и без ппреза на дпдату вреднпст и
пбухвата све трпщкпве кпје ппвпдпм изврщеоа има Ппнуђаш, укљушујући царинске трпщкпве,
трпщкпве трансппрта, истпвара, ппрезе, царине, увпзне дажбине и све пстале пратеће трпщкпве.
Цена је фиксна и не мпже се меоати за све време трајаоа угпвпра.

Елементи структуре цене мпрају бити усаглащени са вреднпстима исказаним у пбрасцу ппнуде.
Плаћаое ће се врщити у рпку дп 45 дана пд дана пријема исправнпг рашуна на писарници Ппщтине
Пријеппље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријеппље, ппд услпвима утврђеним мпделпм угпвпра.
Рпк за исппруку пд дана пријема писменпг ппзива, пднпснп ппручбине нарушипца је: _________
радних дана (максималнп 5 радних дана).
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Нашин исппруке: према пптребама Нарушипца исказаним дпстављаоем Ппручбеница.
МЕСТП ИСППРУКЕ: Исппрука је fco. магацин нарушипца у Пријеппљу, Трг братстав и јединства 1.
Ппнуда мпра бити у сагласнпсти са захтевима из технишке спецификације.
Квалитет: Ппнуђаш се пбавезује да пбезбеди ппнуђени квалитет предмета јавне набавке у складу са
свпјпм ппнудпм и стандардима и нпрмативима за пву врсту дпбара.

Местп и датум:

пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша
М.П.
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Пбразац III-2

ППДАЦИ П ЧЛАНУ ГРУПЕ ППНУЂАЧА (у слушају заједнишке ппнуде)
На пснпву сппразума бр._________________________
НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА:
АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА:
ПСПБА ЗА КПНТАКТ:
ТЕЛЕФПН:
ТЕЛЕФАКС:
Е-mail:
БРПЈ РАЧУНА ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА
И НАЗИВ БАНКЕ:
МАТИЧНИ БРПЈ ЧЛАНА ГРУПЕ
ППНУЂАЧА:
ППРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИПНИ БРПЈ
ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА (ПИБ):

Местп и датум:
___________________

Пешат:

Пптпис пвлащћенпг лица
_________________________

У случају већег брпја чланпва групе ппнуђача пбразац треба фптпкппирати
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Пбразац III-3

ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ

НАЗИВ ППДИЗВПЂАЧА:
АДРЕСА ППДИЗВПЂАЧА:
ПСПБА ЗА КПНТАКТ:
ТЕЛЕФПН:
ТЕЛЕФАКС:
Е-mail:
БРПЈ РАЧУНА ППДИЗВПЂАЧА И НАЗИВ
БАНКЕ:
МАТИЧНИ БРПЈ ППДИЗВПЂАЧА:
ППРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИПНИ БРПЈ
ППДИЗВПЂАЧА (ПИБ):
ПРПЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНПСТИ
НАБАВКЕ КПЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ
ППДИЗВПЂАЧ:
ДЕП ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КПЈИ ЋЕ
ИЗВРШИТИ ППДИЗВПЂАЧ:

Местп и датум:

Пешат:

Пптпис пвлащћенпг лица

____________________

___________________

У случају већег брпја ппдизвпђача пбразац треба фптпкппирати
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IV. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА И УПУТСТВП КАКП СЕ
ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава пбавезне услпве за
ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 75. Закпна, и тп:

1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закпна);

2) Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита,
кривишнп делп преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна);
3) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји (чл. 75. ст.
1. тач. 4) Закпна);
4) Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе
кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада,
защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази
у време ппднпщеоа ппнуде. (чл. 75. ст. 2. Закпна).
ДПДАТНИ УСЛПВИ
Нарушилац није предвидеп дпдатне услпве за предметну јавну набавку.
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, у складу са шланпм 80. Закпна, ппдизвпђаш мпра да
испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна Укпликп ппнуду ппднпси група
ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1)
дп 4) Закпна.
УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА
Пбавезни услпви за ушещће у ппступку јавне набавке пдређени шланпм 75.став 1. Закпна п јавним
набавкама
Све дпле наведене дпказе псим ташке 5. ппнуђаши дпказују пппуоенпм, пптписанпм и пверенпм
Изјавпм кпја је саставни деп кпнкурсне дпкументације (Пбразац IV-2, IV-2.1 ).
1) Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 1) Закпна - Дпказ: Изјава п испуоенпсти услпва (пппуоен, пптписан,
пверен Пбразац IV-2, IV-2.1)
2) Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 2) Закпна – Дпказ: Изјава п испуоенпсти услпва (пппуоен, пптписан,
пверен Пбразац IV-2, IV-2.1)
3) Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 4) Закпна - Дпказ: Изјава п испуоенпсти услпва (пппуоен, пптписан,
пверен Пбразац IV-2, IV-2.1)
4) Услпв из члана чл. 75. ст. 2. - Дпказ: Пптписан и пверен Oбразац изјаве (Образац IV-2). Изјава
мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм. Укпликп
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ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица
свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша ппнуђаш је дужан да за свакпг шлана групе дпстави наведене
дпказе да испуоава услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4).
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаша дпстави
дпказе да испуоава услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна.
Наведене дпказе п испуоенпсти услпва ппнуђаш мпже дпставити у виду непверених кппија, а
нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија је ппнуда на
пснпву извещтаја за јавну набавку пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или
пверену кппију свих или ппјединих дпказа.
Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не дпстави на увид
пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап
неприхватљиву.
Ппнуђач није у пбавези да дпставља дпказе тражене кпнкурснпм дпкументацијпм укпликп је
ппдатак, кпји се тражи кап неки услпв дпступан на интернет страници надлежнпг пргана и
укпликп се ппнуђач ппзпве на ту интернет страницу.
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља кппију електрпнскпг
дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски дпкумент, псим
укпликп ппднпси електрпнску ппнуду када се дпказ дпставља у извпрнпм електрпнскпм пблику.
Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже, уместп дпказа,
прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу пверену пред
судским или управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним прганпм те државе.
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су дпкументи кпјима
ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана те државе.
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са
испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеоа
угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на прпписани нашин.
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Пбразац IV-1
ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Ред.
бр.

1.

2.

3.

Пбавезни услпви за ушещће ппнуђаша из шл. 75. Закпна и пве кпнкурсне
дпкументације
Дпказиваое испуоенпсти услпва у складу са шл. 77. Зaкпна (назив дпкумента) и
пве кпнкурсне дпкументације
Услпв:
Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући
регистар.
Дпказ:
Изјава п испуоенпсти услпва (пппуоен, пптписан, пверен Пбразац IV-2, IV-2.1 )
Услпв:
Да ппнуђаш и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних
дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна
дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре.
Дпказ:
Изјава п испуоенпсти услпва (пппуоен, пптписан, пверен Пбразац IV-2, IV-2.1)

Услпв:
Да је измирип дпспеле ппрезе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји;
Укпликп се ппнуђаш налази у ппступку приватизације дпставља пптврду
надлежнпг пргана да се налази у ппступку приватизације –пптврда кпју је
издала Агенција за приватизацију.
Дпказ:
Изјава п испуоенпсти услпва (пппуоен, пптписан, пверен пбразац IV-2, IV-2.1)

Испуоенпст
услпва
(запкружити)
да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

Пстали пбавезни елементи кпнкурсне дпкументације кпје ппнуђаш дпставља уз ппнуду
4.

5.

6.
7.

Пбразац ппнуде
Дпказ:
пппуоени, пешатпм пверени и пптписани пбрасци III-1; III-2; III-3
Пбразац за пцену испуоенпсти услпва из шлана 75. Закпна
Дпказ:
пппуоен, пешатпм пверен и пптписан Пбразац IV-1;
Пбразац изјаве п испуоенпсти услпва из шлана 75. Закпна
Дпказ:
пппуоен, пешатпм пверен и пптписан Пбразац IV-2;
Технишка спецификација
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8.

9.

10.

11.

12.

Дпказ:
пппуоен, пешатпм пверен и пптписан Пбразац V - технишка спецификација;
Приликпм дпстављаоа ппнуде, Ппнуђаш мпра да дпстави важећи Сертификат п
квалитету пелета кпји је предмет ппнуде, пверен пд стране акредитпванпг тела
Дпказ:
Сертификат п квалитету пелета кпји је предмет ппнуде, пверен пд стране
акредитпванпг тела, не сме бити старији пд 6 месеци пд дана птвараоа ппнуде
и мпра да гласи на име прпизвпђаша.
Пбразац структуре цене у складу са фпрмпм
Дпказ:
Пппуоен, пптписан,пешатпм пверен Пбразац VI
Пбразац трпщкпва припреме ппнуде
Дпказ:
Пппуоен, пптписан,пверен Пбразац VII
Пбразац изјаве п независнпј ппнуди
Дпказ:
Пппуоен, пптписан,пверен Пбразац VIII
Пбразац изјаве п ппщтпваоу пбавеза из шл.75. ст. 2. Закпна
Дпказ:
Пппуоен, пптписан,пешатпм пверен Пбразац IX
Мпдел угпвпра
Дпказ:
Мпдел угпвпра ппнуђаш мпра да пппуни, пптпище, пвери пешатпм и дпстави шиме пптврђује да прихвата све елементе Мпдела угпвпра – (Пбразац X)
Местп и датум:

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша
М.П.
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Пбразац IV-2

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ

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

ИЗЈАВУ
Ппнуђаш _____________________________________________[навести назив ппнуђача] у ппступку
јавне набавке брпј 410-02/16 - Набавка дпбара – пелет за грејну сезпну 2016/17, испуоава све услпве
из шл. 75. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну
набавку, и тп:
1) Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;
2) Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или
даваоа мита, кривишнп делп преваре;
3) Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј
теритприји);

Местп:_____________
Датум:_____________

М.П.

Ппнуђаш:
_____________________

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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Пбразац IV-2.1
ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ

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

ИЗЈАВУ
Ппдизвпђаш____________________________________________[навести назив ппдизвпђача] у ппступку
јавне набавке брпј 410-02/16 - Набавка дпбара – пелет за грејну сезпну 2016/17, испуоава све услпве
из шл. 75. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну
набавку, и тп:

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

Местп:_____________
Датум:_____________

М.П.

Ппдизвпђач:
_____________________

Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица ппдизвпђача и пверена печатпм.
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Пбразац V
V. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Ред.
брпј

Назив

Јед.
мере

Kплишине

тпна

30

Назив
прпизвпђаша

Земља
ппрекла

Набавка и исппрука пелета пд дрвета
следећих карактеристика:

1.

-

Прешник:5,8-6,30 мм
Дужина: 3,15≤L≤40 мм
Садржај влаге: ≤10 %
Садржај пепела: ≤ 1,40 %
Насипна густина: ≥600кг/м3
Јединишна густина: ≥1.100 кг/м3
Дпоа енергетска вреднпст: ≥17,00 kЈ/Кг
Пакпваое у PVC чакпвима дп 25 кг

Наппмена:
На свакпм чаку мпра бити деклерација са наведеним карактеристикама прпизвпда.
Приликпм дпстављаоа ппнуде,Ппнуђаш мпра да дпстави Сертификат п квалитету пелета кпји је
предмет ппнуде, пверен пд стране акредитпванпг тела, кпји не сме бити старији пд 6 месеци пд дана
птвараоа ппнуде и мпра да гласи на име прпизвпђаша.

Местп и датум:

пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша
М.П.
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Пбразац VI
На пснпву шлана 61. став 4. ташка 7. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15), и Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у
ппступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15), дпстављамп вам за ппнуду бр. ____ пд
_________ 2016. гпд.
ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ТАБЕЛА I

Ред.
бр.

1.

Предмет

кплишине
(тпна)

Јединишна
цена
без ПДВ-а

Јединишна
цена
са ПДВ-пм

1
Бипмаса за грејаоепелет

2

3

4

ТАБЕЛА II
СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Укупна цена
без ПДВ-а
5 (2x3)

Укупна цена
са ПДВ -пм
6(2x4)

30

УЧЕШЋЕ У УКУПНПЈ ЦЕНИ (%)

Дпбра
Трпщкпви превпза

Псталп

100%
СВЕГА
Пд наведених елемената структуре цене, ппнуђаш има избпр щта ће приказати кап СТРУКТУРУ
ЦЕНЕ, кап пбавезни деп кпнкурсне дпкументације.
У пдељку „Псталп“ навпде се трпщкпви кпји нису приказани у претхпднпј ставци, сваки ппсебнп и
прпценат кпјим утишу на кпмплетну цену. Збир свих наведених ставки мпра да изнпси 100%.
Местп и датум:

пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша
М.П.
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Пбразац VII
На пснпву шлана 88. став 1. и став 3. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/12,14/15 и 68/15), и Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима
јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15), дпстављамп вам

ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДE

СТРУКТУРА ТРПШКПВА

ИЗНПС

УКУПАН ИЗНПС

Наппмена: Дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп.

Местп и датум:

пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша
М.П.
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Пбразац VIII

Назив ппнуђаша:____________________________________________
Седищте ппнуђаша:__________________________________________
Улица и брпј:_______________________________________________
Телефпн:___________________________________________________
Датум:_____________________________________________________
Брпј ппнуде:________________________________________________

ИЗЈАВА

Ппнуђаш___________________________________________________________________
(навести име ппнуђаша)
Изјављујемп ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ппнуду бр.________, за јавну
набавку брпј 410-02/16 - Набавка дпбара – пелет за грејну сезпну 2016/17 ппднпсимп независнп, без
дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима, у складу са шланпм 26. Закпна п јавним
набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15).
Наппмена:у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, наручулац
ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције. Организација надлежна за
заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа
у ппступку јавне набавке акп утврди да је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп
кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита кпнкуренције. Мера
забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закпна.

Местп и датум:

пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша
М.П.
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Пбразац IX

Назив ппнуђаша:____________________________________________
Седищте ппнуђаша:__________________________________________
Улица и брпј:_______________________________________________
Телефпн:___________________________________________________
Датум:_____________________________________________________
Брпј ппнуде:________________________________________________

У вези шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), кап
заступник ппнуђаша ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу дајем следећу:

ИЗЈАВУ
Ппнуђаш____________________ у ппступку јавне набавке дпбара брпј 410-02/16 - Набавка дпбара –
пелет за грејну сезпну 2016/17, ппщтпвап је пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити
на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине кап и да нема забрану
пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.

Местп и датум:

пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша
М.П.

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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Пбразац X

МПДЕЛ УГПВПРА

Мпдел угпвпра ппнуђаш мпра да пппуни, пптпище и пвери свпјим пешатпм, шиме пптврђује да
прихвата све елементе мпдела угпвпра.

(Нарушилац прилаже свпј мпдел угпвпра)

27/32

Јавна набавка брпј 410-02/16

МПДЕЛ УГПВПРА
кап саствани деп кпнкурсне дпкументације бр. 410-02/16
Угпвпрне стране:
НАРУЧИЛАЦ:
ППШТИНА ПРИЈЕППЉЕ, Трг Братства и јединства бр. 1, матишни брпј 06789919, ПИБ
100809636, текући рашун 840-6640-93 (у даљем тексту: Нарушилац), кпју заступа председник ппщтине
Драгпљуб Зиндпвић, с једне стране и
ИСППРУЧИЛАЦ:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________
*Наппмена Наручипца: У случају заједничке ппнуде пвде навести све чланпве групе Ппнуђача кап
кпнзпрцијум
Предмет угпвпра: Набавка и исппрука дпбара – Бипмаса за грејаое – пелет за грејну сезпну 2016/17, пп
ппступку јавне набавке мале вреднпсти бр. 410-02/16.
Члан 1.
Угпвпрне стране кпнстатују да је Нарушилац дпбара:
-дпнеп Пдлуку п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти брпј 410-02-01/16 пд
19.10.2016. гпдине;
-спрпвеп ппступак јавне набавке мале вреднпсти – Бипмаса за грејаое – пелет за грејну сезпну
2016/17, у свему према кпнкурснпј дпкументацији и технишкпј спецификацији кпнкурсне
дпкументације брпј 410-02/16;
-дпнеп Пдлуку п дпдели угпвпра за набавку дпбара из предмета пвпг угпвпра, брпј (пппуоава
Наручилац) пд (пппуоава Наручилац). гпдине, кпјпм је усвпјена ппнуда Исппрушипца брпј (пппуоава
Наручилац) пд (пппуоава Наручилац). гпдине.
Члан 2.
Исппрушилац се пбавезује да дпбрп из шл. 1 пвпг угпвпра исппрушује с пажопм дпбрпг струшоака и
угпвпренпг квалитета, у свему према технишкпј спецификацији из кпнкурсне дпкументације брпј 410-02/16,
важећим прпписима, свпјпј ппнуди брпј (пппуоава Наручилац) пд (пппуоава Наручилац). гпдине,
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технишким услпвима, стандардима и нпрмативима кпји важе за пву врсту дпбара, упутствима пвлащћених
лица Нарушипца, правилима струке и пдредбама пвпг угпвпра.
Члан 3.
Угпвпрне стране сппразумнп утврђују да укупна угпвпрена цена са свим трпщкпвима изнпси:
________________ динара без ПДВ-а
слпвима: _____________________________________________________________________;
пднпснп,
________________ динара са ПДВ-пм
слпвима: _____________________________________________________________________;
на пснпву јединишних цена и кплишина прецизираних пп ппзицијама из усвпјене ппнуде Исппрушипца
ппд бр. (пппуоава Наручилац) пд (пппуоава Наручилац) гпдине, кпја са технишкпм спецификацијпм
(Oбразац бр. V кпнкурсне дпкументације бр. 410-02/16) шини саставни деп пвпг угпвпра.
Цена из става 1 пвпг шлана је фиксна дп кпнашне реализације угпвпра.
Вреднпст из става 1 пвпг шлана дпбијена је на пснпву јединишних цена и кплишина из усвпјене
ппнуде Исппрушипца (пппуоава Наручилац) пд (пппуоава Наручилац) у ппступку јавне набавке
спрпведенпм кпд Нарушипца ппд брпјем 410-02/16 и пбухвата све трпщкпве кпје ппвпдпм изврщеоа
пвпг угпвпра има Исппрушилац, укљушујући царинске трпщкпве, трпщкпве трансппрта, истпвара,
ппрезе, царине, увпзне дажбине и све пстале пратеће трпщкпве.
Члан 4
Нарушилац се пбавезује да пп изврщенпј исппруци угпвпренпг дпбра исплати Исппрушипцу
вреднпст стварнп исппрушенпг дпбра са ПДВ-пм исппрушенпг пп пдређенпј ппручбеници Нарушипца, на
пснпву рашуна Исппрушипца, а на пснпву стварнп исппрушене кплишине пдређене врсте дпбра, пп
угпвпренпј јединишнпј цени у динарима, у рпку дп 45 (шетрдесетпет) дана пд дана пријема исправнпг
рашуна на писарници Нарушипца исппстављенпг пп примппредаји дпбра пд стране пвлащћених лица
Нарушипца без примедби.
Исппрушилац се пбавезује да, кап услпв за плаћаое пд стране Нарушипца, уз исппстављен рашун
дпстави Нарушипцу птпремницу пптписану пд стране пвлащћенпг представника Нарушипца без примедби.
Члан 6
Исппрука пелета се врщи у два термина:
1. Дп 30. нпвембра 2016. гпдине – исппрука 15 тпна(15000кг) пелета,
2. Дп 30. јануара 2017. гпдине - исппрука 15 тпна(15000кг) пелета
Исппрушилац се пбавезује да угпвпренп дпбрп исппрушује Нарушипцу, сукцесивнп, према динамици
утврђенпј у претхпднпм ставу, с тим да рпк исппруке пп пријему сваке ппјединашне ппручбенице
Нарушипца изнпси ___________ радних дана (*наппмена Наручипца: максимум 5 радних дана) пд
пријема ппручбенице Нарушипца.
Местп исппруке је fco. магацин нарушипца у Пријеппљу, Трг братстав и јединства 1.
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Исппрушилац је дужан да угпвпренп дпбрп исппруши у рпку из става 1. И 2. пвпг шлана, у прптивнпм,
Нарушилац има правп да раскине пвај угпвпр, ппщтп је Исппрушипцу пставип накнадни примерени рпк за
исппруку дпбра пд 12 (дванаест) сати пд пријема таквпг захтева Нарушипца пд стране Исппрушипца.
Члан 7.
Укпликп Исппрушилац задпцни или не изврщи исппруку у рпку утврђенпм у шл. 6 ст. 1 пвпг угпвпра,
платиће Нарушипцу на име угпвпрне казне изнпс пд 2 прпмила пд вреднпсти дпбра кпје касни (са ПДВ-пм),
за сваки дан закащоеоа пднпснп прекпрашеоа рпка, а највище 5% пд укупне вреднпсти дпбра (са ПДВ-пм)
из шл. 3 ст. 1 пвпг угпвпра.
Нарушилац има правп да наплати угпвпрну казну без даље дпдатне сагласнпсти Исппрушипца
умаоеоем изнпса за уплату пп рашуну исппстављенпм пд стране Исппрушипца.
Члан 8.
Квантитативан и квалитативан пријем енергента за грејаое, врщи се приликпм исппруке и
преузимаоа пелета између пвлащћенпг представника Исппрушипца и пвлащћенпг представника
Нарушипца, и тпм приликпм пба лица пптписују и пверавају птпремницу, пд кпјих свака страна задржава пп
један примерак.
Исппрушилац је у пбавези да преда прпписану и пптребну дпкументацију издату пд стране
акредитпванпг тела, кпјпм Исппрушилац дпказује да је исппрушенп дпбрп угпвпренпг квалитета и
сапбразнп захтевима из технишке спецификације – Пбразац бр. V кпнкурсне дпкументације бр. 410-02/16.
Нарушилац задржава правп да приликпм примппредаје дпбра, истп прпвери и врати, укпликп се
ппкаже да не пдгпвара угпвпренпм квалитету и није сапбразнп захтевима из технишке спецификације –
Пбразац бр. V кпнкурсне дпкументације бр. 410-02/16.
Сматраће се да је Исппрушилац предап угпвпренп дпбрп данпм пптписиваоа птпремнице пд
стране пвлащћених представника Нарушипца без примедби.
Члан 9.
Приликпм примппредаје, Нарушилац је дужан да исппрушенп дпбрп на упбишајени нашин прегледа
и да свпје примедбе п видљивим недпстацима писаним путем пдмах саппщти Исппрушипцу.
Акп се накпн примппредаје ппкаже неки недпстатак кпји се није мпгап пткрити упбишајеним
прегледпм, Нарушилац је дужан да п тпм недпстатку писаним путем пбавести Исппрушипца у рпку пд 8
(псам) дана пд дана када је пткрип недпстатак.
У слушају да је Исппрушилац знап или мпрап знати за недпстатке, Нарушилац има правп да се на те
недпстатке ппзпве и када није изврщип свпју пбавезу да дпбра прегледа, пднпснп да благпвременп
пбавести Исппрушипца п упшенпм недпстатку.
У слушајевима из става 2. и 3. пвпг шлана Нарушилац има правп да захтева пд Исппрушипца да му
преда другп дпбрп без недпстатака (испуоеое угпвпра).
Акп Нарушилац не дпбије испуоеое угпвпра у рпку пд 5 (пет) дана пд дана пријема захтева за
испуоеое угпвпра из претхпднпг става пвпг шлана, Нарушилац има правп да раскине угпвпр, п шему
писменп пбавещтава Исппрушипца.
Нарушилац мпже раскинути угпвпр акп је претхпднп пставип Исппрушипцу накнадни примерени рпк
за испуоеое угпвпра, кпји не мпже бити дужи пд 5 (пет) дана пд дана пријема пбавещтеоа из става 5. пвпг
шлана.
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Нарушилац мпже да раскине угпвпр и без пстављаоа накнаднпг рпка, акп га је Исппрушилац
пбавестип да неће да испуни угпвпр, пднпснп када је пшигледнп да Исппрушилац неће да испуни угпвпр,
пднпснп када је пшигледнп да Исппрушилац неће мпћи да испуни угпвпр ни у накнаднпм рпку.
Члан 10.
За пптребе пвпг угпвпра слушајем вище силе на страни Исппрушипца пднпснп на страни Нарушипца,
сматраће се дпгађај кпји је ван кпнтрпле Исппрушипца пднпснп Нарушипца и кпји ни са највећпм пажопм
дпбрпг привредника није мпгап да се предвиди и није мпгап да се избегне разумнпм радопм, а није у
питаоу кривица или нехат или прппущтаое дужне пажое пд стране Исппрушипца, пднпснп Нарушипца.
Вища сила из става 1. пвпг шлана мпже да пбухвати, али није пгранишена на акте власти земље
Исппрушипца пднпснп Нарушипца пднпснп прпизвпђаша у свпм суверенпм свпјству, ратпве, ревплуције,
ппжаре, ппплаве, епидемије, санкције, карантин, ембаргп и слишнп, али искљушује щтрајк раднп
ангажпваних лица пд стране Исппрушипца пднпснп Нарушипца, пднпснп прпизвпђаша.
У слушају наступаоа вище силе какп је дефинисана ставпм 1. и 2. пвпг шлана на страни
Исппрушипца, Исппрушилац се не мпже ппзивати на немпгућнпст изврщеоа пвпг угпвпра, јер су дпбра из
шлана 1. алинеја 2. пвпг угпвпра ствари пдређене пп рпду.
Исппрушилац је дужан да истпг дана када је у складу са ставпм 1. и 2 . наступип слушај вище силе на
страни Исппрушипца п наступаоу вище силе писаним путем извести Нарушипца и настави са
изврщеоем свпјих пбавеза пп пвпм угпвпру све дпк је тп разумнп мпгуће и пбавезан је да тражи све
разумне алтернативне нашине за изврщеое такп да не буду пметани дпгађајем вище силе, у
прптивнпм Нарушилац има правп да прпстпм писанпм изјавпм дпстављенпм Исппрушипцу раскине пвај
угпвпр.
Укпликп слушај вище силе на страни Исппрушипца или страни Нарушипца траје дуже пд 30
(тридесет) дана, Нарушилац има правп да прпстпм писанпм изјавпм дпстављенпм Исппрушипцу, у кпјпј се
ппзива на пвај шлан угпвпра, раскине пвај угпвпр.
Члан 11.
Саставни деп угпвпра шине:
- ппнуда Исппрушипца арх. бр. (пппуоава Наручилац) пд (пппуоава Наручилац)
- технишка спецификација – Пбразац бр. V кпнкурсне дпкументације бр. 410-02/16;
- Пдлука Нарушипца п дпдели угпвпра брпј (пппуоава Наручилац) пд (пппуоава Наручилац)
гпдине.
Члан 12.
Пвај угпвпр се закљушује на перипд пд 6(щест) месеци, пд дана оегпвпг ступаоа на снагу, а ступа
на снагу када угпвпр пптпищу пбе угпвпрне стране.
Без пбзира на рпк из става 1. пвпг шлана, пвај угпвпр престаје када се исцрпe финансијскa средствa
утврђенa шл. 3. став 3. пвпг угпвпра.
Члан 13.
На све пднпсе угпвпрних страна кпји нису регулисани пвим угпвпрпм, примеоиваће се пдредбе
Закпна п пблигаципним пднпсима и других важећих прпписа кпји регулищу пву пбласт.
Сви сппрпви рещаваће се пред судпм пдгпварајуће надлежнпсти у Пријеппљу.
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Члан 14.
Све евентуалне измене и дппуне пвпг угпвпра биће пунпважне укпликп су ушиоене у писанпј
фпрми путем анекса пвпг угпвпра.
Члан 15.
Пвај угпвпр је сашиоен у 5 (пет) истпветних примерака, пд кпјих 3 (три) за Нарушипца, а 2 (два) за
Исппрушипца.

НАРУЧИЛАЦ

М.П.

Драгпљуб Зиндпвић, председник

ИСППРУЧИЛАЦ
-пптпис, директпр

НАППМЕНА:
Мпдел угпвпра представља садржину угпвпра кпји ће бити закљушен са изабраним ппнуђашем.
Нарушилац ће акп изабрани ппнуђаш без пправданих разлпга пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј
набавци накпн щтп му је угпвпр дпдељен, Управи за јавне набавке дпставити дпказ негативне
референце.
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