Наручилац:
ДОМ ЗДРАВЉА „ДР МИЛОРАД ВЛАКОВИЋ“БАРАЈЕВО
Број: 3731/2019
Датум: 07.11.2019. године
БАРАЈЕВО
ЈН бр.15/2019-добра-куповина нафтних деривата
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12;14/15 и
68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр.29/13) и
Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.3719/2019од 07.11.2019. године,
Наручилац Дом здравља Барајево је припремио:

КОНКУРСНА

ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 15 / 2019
КУПОВИНА ДОБАРА- НАФТНИ ДЕРИВАТИ

Јавно отварање понуда је 09.12.2019. године у 12:30 часова
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С А Д Р Ж А Ј:
1.) Општи подаци о набавци
2.) Подаци о предмету јавне набавке
3.) Врста, спецификација, количина и опис добара, квалитет, рок извршења,
место испоруке добара
4.) Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и упутство
како се доказује испуњеност тих услова
5.) Упутство понуђачима како да сачине понуду
6.) Обрасци и модел уговора
7.) Изјава понуђача да није имао раскид уговора
8.) Изјава о независној понуди

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 33 страна
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА „ДР МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“
Адреса: Светосавска бр.91, 11460 Барајево
Лице овлашћено за потписивање уговора:ВД Др Данијела Новаковић
Врста : ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК , члан 32. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“ бр.124/12;14/15 и 68/15)
Број јавне набавке: 15 / 2019
Предмет јавне набавке:(добра, услуге, радови)- добраПоступак се спроводи ради: закључења уговора о јавној набавци
Процењена вредност јавне набавке: 6.500.000,00 динара без ПДВ-а
Конкурсна документација има укупно 33 страна
Служба: Јавне набавке
Лица за контакт: Косовић Мирјана, дипл.правник, Динчић Биљана виши
економиста
Електронска адреса: dzbarajevo9@gmail.com
Телефон: Косовић Мирјана 011/8300-108 и 011/8300-186 лок.121 Динчић Биљана
Предмет јавне набавке ;куповина добара НАФТНИ ДЕРИВАТИ
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији:
09100000-горива
Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:
Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом,
достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Дом
здравља Барајево,Светосавска бр.91, 11460 Барајево, са обавезном назнаком на
лицу коверте: „Не отварати - Набавка нафтних деривата “ поштом, или
лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив,
адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail.
Напомена:
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
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први пут отвара.Сви документи поднети у понуди буду повезани траком у
целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати
или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не
оштете листови или печат.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за
подношење понуда је 09.12.2019.године до 12:00 часова.
Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која
буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се
неблаговременом.
Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину
подношења пуномоћја:
Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама
Дома здравља Барајево,Светосавска бр.91, 11460 Барајево, у управној згради II
спрат.
Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 09.12.2019.године у 12:30
часова.
Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати
сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и
оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања
понуда.
Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року од 25 дана од дана
јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки у року од 3
дана од доношења.
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2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Опис предмета набавке: Нафтни деривати.
Назив и ознака из општег речника набавки: 09100000 - горива
Процењена вредност јавне набавке је 6.500.000,00 динара без ПДВ-а.
3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Врста, спецификација, количина и опис добара која су предмет јавне набавке,
детаљно су приказани у обрасцу бр.9 – табеларни део понуде.
Квалитет горива мора бити у складу са важећим стандардима који се примењују
за течна горива нафтног порекла и одредбама Правилника о техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. Гласник РС“ бр. 111/2015,
106/2016 и 60/2018).
Место испоруке је бензинска станица понуђача на подручју општине
Барајево и бензинска станица на ужем подручју града Београда.
Понуђачи су дужни да доставе важећи ценовник горива на дан објављивања
позива за подношење понуда.
Количине наведене у спецификацији су оријентационе што значи да могу бити
веће или мање у зависности од потребе наручиоца.
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
4.1. Обавезни и додатни услови:
У складу са чланом 75. став 1. и чланом 76. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12;14/15 и 68/15), понуђач у
поступку јавне набавке мора доказати:
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1.) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2.) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3.) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.
4.) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
5.) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

4.2. Доказивање испуњености услова:
Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије“ бр.124/12;14/15 и 68/15), понуђач доказује
достављањем следећих доказа :
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног
суда):
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту
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пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције
за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 2.
5 ) важећa дозволa за обављање одговарајуће делатности, издате од стране
надлежног органа; Доказ: Лиценца за обављање енергетске делатности
трговине нафтом и дериватима нафте,биогоривом и компримованим
природним гасом коју издаје Агенција за енергетику Републике Србије.
Дозвола мора бити важећа.
Доказ из става 1.тачка 2) до 4) овог члана не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда.

У складу са чланом 78.став 5.ЗЈН Лице уписано у регистар понуђача није дужно да
приликом подношења понуде односно пријаве доказује испуњеност обавезних
услова из чл.75 за тачке 1. до 3.
Довољно је да доставе изјаву да су регистровани у Регистру понуђача, фотокопију
Извода о регистрованим подацима из регистра понуђача и Решење о упису у
Регистар.
Додатни услови:
1) да у последњих шест месеци који претходе дану објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки није био у блокади
Доказ: Потврда Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који
претходе дану објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки није био у блокади
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2) да понуђач располаже сертификатом о испуњењу стандарда система
менаџмента квалитетом
Доказ: - ИСО 9001 Систем менаџмента квалитетом ( важећи)
- ИСО 14001 Систем менаџмента заштите животне средине ( важећи)

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,која
наступи до доношења одлуке,односно закључења уговора, односно током
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:
Понуда мора да буде састављена на српском језику.
5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из
конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњенаоткуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране
овлашћеног лица понуђача.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене
обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква
понуда ће се одбити.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани у целини и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или
замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете
листови или печат.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена онако како је предата.
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и
запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Дом здравља Барајево, Светосавска
бр.91,11460 Барајево, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати –
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Набавка нафтних деривата ЈН 15/2019“, поштом, или лично преко писарнице
наручиоца. Сваког радног дана од 07:30 до 14:30 часова. На полеђини коверте
обавезно навести пун назив, адресу, број поште, број телефона и факса понуђача
као и име особе за контакт и е-mail.
Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након
окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком
на коверти понуде да је неблаговремена.
Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца након
истека рока одређеног у позиву и конкурсној документацији.
Наручилац ће одбити све неодговарајуће понуде и неприхватљиве понуде.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да
потпуно испуњава све техничке спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио
због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава
права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене
вредности јавне набавке.
Наручилац ће понуду одбити ако:
1.) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће прописане
конкурсном документацијом
2.) ако је понуђени рок важења понуде краћи од 60 дана;
3.) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
(потребно је попунити образац понуде и друге тражене обрасце);
4.) ако није попуњена, потписана и оверена Изјава о независној понуди.
5.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или
више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета,
уколико је предмет јавне набавке обликован по партијама.
Ова набавка није обликована по партијама.
5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:
Понуда са варијантама није допуштена.
5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде:
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Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре
истека рока за подношење понуда.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарском износу, а не у процентима.
Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће
припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде”
или “Повлачење понуде за јавну набавку – Набавка нафтних деривата – НЕ
ОТВАРАТИ.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач:
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
5.7. Понуда са подизвођачем:
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично
поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености
обавезних услова прописаних конкурсном документацијом.
5.8. Заједничка понуда:
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове прописане
конкурсном документацијом.
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:
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1.) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2.) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3.) понуђачу који ће издати рачун;
4.) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
5.) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
5.9. Захтеви Наручиоца
Понуђач мора да има могућност електронске евиденције издавања и наплате
горива за свако возило коме издаје гориво. У ову евиденцију, Понуђач мора да
има могућност уноса податка о регистарском броју возила, датуму, времену и
стању километраже возила коме издаје гориво.
Обавезна кредитна картица за свако возило.
Понуђач ће обезбедити да Наручилац има могућност да преузима гориво на
точећем месту –бензинској станици, коју је понуђач пријавио, путем кредитне
картице.
Испорука горива ће се обављати на начин преузимања горива на бензинској
станици, под условима који су обезбеђени и другим потрошачима, у количини коју
одређује Наручилац.
Добављач се обавезује да испоруку горива може вршити само директно у
резервоар возила.
Цена нафтних деривата које Наручилац преузима у складу са овим уговором је
малопродајна цена на дан преузимања, одређена од стране Добављача.
Квалитет нафтних деривата мора бити у складу са Правилником о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“, бр.111/2015,
106/2016 и 60/2018) .
5.10. Захтеви у погледу места испоруке:
Место испоруке је на бензинској станици понуђача која се налази на подручју
општине Барајево и на бензинској станици на ужем подручју града Београда.
5.11. Рок важења понуде:
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 дана
од дана отварања понуде.
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5.12. Услови плаћања, валута и начин на који мора бити наведена и изражена
цена у понуди:
Понуђене цене треба да буду изражене у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом да
обухватају све трошкове.
Понуђач је дужан да искаже цену према важећем ценовнику нафтних
деривата на дан објављивања позива за подношење понуда. Важећи
ценовник нафтних деривата чини саставни део понуде.
Понуђач може, као саставни део понуде, доставити посебне попусте и погодности
које нуди. Посебни попусти и погодности неће бити узимани у обзир приликом
примене критеријума за доделу уговора.
Цене се могу мењати у складу са кретањем цена нафтних деривата на територији
Републике Србије.

5.13. Заштита података:
Наручилац је дужан да:
− чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је
као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
− одбије давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди;
− чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица и понуђача, као и
податке о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање
понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде.
5.14. Додатне информације и појашњења код наручиоца:
Понуђач може, у писаном облику (или путем електронске поште или факса) на
адресу наручиоца – Дом здравља Барајево, Светосавска бр.91, 11460 Барајево,
са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – Набавка нафтних
деривата “, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде.
Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.
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5.15. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу
(увид) код понуђача, односно његових подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
5.16. Негативне референце:
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне
три године.
Доказ може бити:
1.) правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;
2.) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3.) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4.) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
5.) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом, односно уговором;
6.) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7.) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу.
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Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења
уговорних обавеза.

5.17. Критеријум за избор најповољније понуде:
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара бр.15/2019 – Набавка нафтних
деривата, донеће се применом критеријума економски најповољнија понуда.
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима
критеријума „економски најповољнија понуда“:

1 ) Понуђена цена

до 80 пондера

Утврђивање пондера се израчунава по формули : најнижа понуђена цена –
максимални број бодова а остали пропорционално мање према формули:
најнижа понуђена цена х 80 / понуђена цена која се рангира

2 ) Распрострањеност продајне мреже ( број бензинских станица) на
територији града Београда
до 20 пондера
Утврђивање пондера се израчунава по формули : распростањеност
продајне мреже која се рангира х20/највећа распрострањеност мреже

Напомена: Распрострањеност продајне мреже на територији града Београда
представља укупан број продајних места ( бензинских пумпи) на територији
града Београда.

3) У случају истог броја пондера биће изабран понуђач који је понудио
дужи рок плаћања.

5.18. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права
понуђача:
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији.
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Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре
истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева
за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење
захтева из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га
није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
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 2 (два) дана од дана
пријема захтева за заштиту права.
5.19. Обавештење о року за закључење уговора:
Уговор ће бити закључен најкасније у року од 8 (осам) дана од дана
истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
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6.ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА
Образац 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ______________ од _____________________ за јавну набавку нафтних деривата број
ЈН 15/2019
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

ПОНУЂАЧ

___________________
Место и датум

___________________________
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.

______________________________
Потпис овлашћеног лица
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Образац 2
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И
ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је
понуду за јавну набавку добара бр. 15/2019 – Набавка нафтних деривата,
саставио и потписао
____________________________________________________________________
(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача.
____________________________________________________
(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум: ___________

Име и презиме одговорног лица - директора
(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)

_____________________________

М.П.

Потпис одговорног лица - директора
______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор
Понуђача, односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац
је неприменљив
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Образац 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче

Р.бр.

НАЗИВ
ПОДИЗВОЂАЧА

ВРСТА ДОБАРА
КОЈУ НУДИ

% УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА

1
2
3

Датум: ___________

Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.

______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је
неприменљив.
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Образац 4
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА.

___________________
Место и датум
________________________
Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је
неприменљив.
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Образац 5

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку добара
бр.15/2019 - Набавка нафтних деривата.
Овлашћујемо члана Групе _________________________________________
да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

Пун назив и
седиште члана
групечлан
Овлашћени

Врста добара
коју нуди

Учешће члана
групе у понуди
(%)

Потпис одговорног
лица и печат члана
групе

________________
Члан групе

м.п.
______________

Члан групе

м.п.
______________
м.п.

___________________
Место и датум
___________________________
Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

20

Образац 6
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

РАЧУН

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФАКС

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.
___________________
Место и датум
___________________________
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.
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Образац 7

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Ред.
бр.

Врста трошка

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У К У П Н О:

НАПОМЕНА: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде тј. да попуни образац 7. Трошкове припреме и подношења
понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова.
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Образац 8.
МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом све стране и
овери печатом и потпише на крају, чиме потврђује да је упознат са елементима
уговора и да их у потпуности прихвата.
У околностима када понуду подноси група понуђача, сваку страну Модела уговора
потребно је да парафира и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, уколико га је
група овластила, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.
Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица сваког
од чланова групе понуђача, сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом,
чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.
УГОВОР
ЗА НАБАВКУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ: Дом здравља ,,Др Милорад Влајковић” Барајево, са седиштем у Барајеву,
улица Светосавска 91, кога заступа директор ВД Др Данијела Новаковић, мат.бр. 7001266, ПИБ:
101412579, рачун 840-438661-47 код Министарства финансија, Управа за трезор, Филијала
Барајево, тел/факс 011/8300-108 (у даљем тексту:Наручилац)

и
ДОБАВЉАЧ: ____________________________________, ул.________________________
МБ ______________, ПИБ____________________, број рачуна___________________, кога
заступа директор ___________________________________
тел:______________,факс:__________________
(у даљем тексту: „Добављач“)
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС"
број 124/2012 и 14/2015 и 68/15- у даљем тексту: ЗЈН) спровео отворени поступак, јавне
набавке добара -„набавка нафтних деривата“ за потребе Дома здравља „Др Милорад
Влајковић“;
- да је Добављач дана __________________ .2019. године поднео понуду дел. бр.
_____________ од ____________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум), која
је заведена код Наручиоца под бројем ______________ од _____________ године (
попуњава наручилац), која се сматра саставним делом овог уговора;
- да је Наручилац на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора дел. број
___________ од ________.2019. године ( попуњава наручилац) изабрао Добављача
__________________за испоруку добара захтеваних у конкурсној документацији.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара - нафтних деривата, по спроведеном отвореном
поступку јавне набавке добара редни бр. 15/2019. - Набавка нафтних деривата“, у свему према
конкурсној документацији и техничким захтевима, односно, спецификацијама, а који су саставни
део овог уговора.
ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ
Члан 2.
Уговорену цену чине:
цена набавке добара, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке добара редни бр. 17 /2018.
- Набавка нафтних деривата“, из чл. 1. овог Уговора, у укупној вредности:
• без пореза на додату вредност, у износу од: _____________ динара,
(словима: ___________________________________________________________динара)
• порез на додату вредност у износу од: __________________ динара,
(словима: ___________________________________________________________динара)
• са порезом на додату вредност износи: ___________________ динара
(словима: ___________________________________________________________динара)
Наручилац може преузимати нафтне деривате путем картице, до износа предвиђених средстава.
• Цене нафтних деривата која је предмет набавке утврђују се и мењају одлукама Продавца у
складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији.
• Испоручени нафтни деривати који су предмет набавке Продавац ће фактурисати Купцу по цени
која важи на дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања нафтних деривата
од стране купца на бензинским станицама Продавца.
СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Члан 3.
Структура цене одређена је након спроведеног отвореног поступка, тако да је цена дата у
спецификацији.
Уколико услед од стране надлежних органа (Секретеријата за здравство, РФЗО, Министарство
здравља и др.) буде спроведена централизована јавна набавка за наведена добра, наручилац ће
поступити по налогу надлежног органа и неће сносити штетне последице, услед престанка важења
овог уговора или промене његових битних елемената до којих је дошло као последеица обавезе
наручициоца да поступи по одлуци надлежних органа (Секретеријата за здравство, РФЗО,
Министарства здравља и др.)
ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Наручилац плаћа испоручене количине по ценама на дан преузимања на бензинској станици, на
основу рачуна уплатом на текући рачун Добављача, у року од _______ дана од дана издавања
фактуре.
Фактурисање се врши једном месечно. Добављач је у обавези да фактуру достави најкасније у
року од 10 дана од дана њеног издавања.
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Приликом испостављања фактуре, Добављач ће се позвати на број уговора и навести ПИБ
Добављач а и ПИБ Наручиоца.
Члан 5.
Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за испоруку добара у условима и
обиму одређеном одредбама овог Уговора.
ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ
Члан 6.
Добављач се обавезује да испоруке горива врши према потребама Купца, одмах након пријема
захтева на својим бензинским станицама у свему према Списку бензинских станица, који чини
саставни део уговора.
Продавац се обавезује да испоруке горива врши квалитетно у свему према нормативима и
стандардима чија је употреба обавезна, уважавајући правила струке, професионално и савесно.
Члан 7.
Ако Добављач не изврши испоруку у року предвиђеном чланом 6. овог Уговора, дужан је да плати
Наручиоцу казну у износу од 5‰ (пет промила) дневно, рачунајући од укупне вредности
уговорених услуга, до максималног одбитка од 10% (десет процената) уговорене цене.
Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна.
КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ
Члан 8.
Квалитет испорученог горива мора да испуњава техничке и друге захтеве и критеријуме квалитета
прописане Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
("Службени гласник РС", бр. 111/2015, 106/2016, 60/2018).
Наручилац има прво да приликом сваке појединачне испоруке горива на бензинској станици
Добављача изврши квалитативну и квантитативну контролу испорученог горива.
У случају постојања квантитативних недостатака Наручилац може одмах уложити приговор, а
Добављач се обавезује да одмах комисијски утврди чињенице, о чему ће се сачинити записник
који потписују присутни представници обе уговорне стране.
Квантитативне недостатке констатоване записником Добављач је дужан да без одлагања отклони о
свом трошку.
У случају постојања квалитативних недостатака који су уочени непосредним опажањем приликом
испоруке, Наручилац може одмах уложити приговор, а Добављач се обавезује да одмах упути
стручно лице ради узорковања и анализе.
Уколико Наручилац не омогући стручном лицу Добављача да изврши узорковање, губи право на
истицање приговора.
У случају постојања скривених мана, Наручилац може уложити приговор Продавцу одмах након
сазнања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана сазнања.
Апсолутни рок у коме Наручилац може истицати приговор на квалитет износи 10 (десет) дана од
дана појединачне испоруке.
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Уколико Добављач не прихвати постојање недостатака у квалитету испорученог деривата, за
утврђивање квалитета уговорне стране споразумно ће ангажовати друго правно лице.
Уколико се котролом квалитета установи да је испоручено гориво одговарајућег квалитета,
Наручилац сноси трошкове контролног утврђивања квалитета.
Уколико се контролом квалитета установи да је испоручени нафтни дериват није одговарајућег
квалитета, Добављаг сноси трошкове контролног утврђивања квалитета и дужан је да надоканади
све евентуалне штете узроковане на службеним возилима Наручиоца које су настале као
последица неадекватног квалитета.
ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА
Члан 9.
Добављач се обавезује да, Наручиоцу обезбеди сву потребну документацију, која се односи на
евиденцију и извештавање о преузетом гориву, уз достављање рачуна или на посебан захтев
Наручиоца.
Понуђач мора да има могућност електронске евиденције издавања и наплате горива за свако
возило коме издаје гориво.
У ову евиденцију, Понуђач мора да има могућност уноса податка о регистарском броју возила,
датуму, времену и стању километраже возила коме издаје гориво.
За свако возило обавезна је кредитна картица.Добављач се обавезује да испоруку горива може
вршити само директно у резервоар возила.
Члан 10.
Садржај и испорука мора бити у сагласности са захтевом Наручиоца.
Члан 11.
Добављач се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током извршења Уговора
објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који
су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.
Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај Уговор.
Сви документи, инструкције и друге информације у вези са овим Уговором Добављач ће
користити искључиво за извршење уговорних обавеза.
Члан 12.
Добављач је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У случају да
се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале штете и наплату
менице за добро извршење посла.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

26

Члан 13.
Изабрани понуђач се обавезује да на дан потписивања уговора преда наручиоцу БЛАНКО СОЛО
МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење (за добро извршење посла) на вредност од најмање 10%
вредности без ПДВ-а са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла.
Бланко соло менице се доставља у ПВЦ фолији.
Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да
достави потврду о извршеној регистрацији достављене менице.
Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих потписа,
(оверена од банке).
Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се
продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок
извршења уговорне обавезе.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 14.
Наручилац се обавезује да Добављач обезбеди увид у документацију неопходну за реализацију
послова из члана 1. овог Уговора.
Наручилац се обавезује да обезбеди стручну контролу приликом примопредаје добара.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог уговора
разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора.
Члан 16.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати да
реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 17.
Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, односно, када Добављач
достави Наручиоцу меничну гаранцију за добро извршење посла, и важи годину дана.
Овај Уговор се може изменити или допунити само писаним анексом уговора, потписаним од
стране овлашћених лица уговорних страна.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално
до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 18.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.
Овај Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од кога су 3 (три) примерка за Наручиоца
Добављач:
Наручилац:
______________________

______________________
ВД Др Данијела Новаковић
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Образац 9
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА
Р.Б
.

Назив

Jед.
мере

количи
на

1.

Евро дизел

литар

29.200

2.

Евро премијум БMБ 95

литар

20.130

Цена по
Ј.М.
са ПДВ-ом

Укупно без
ПДВ-а

Укупно
са ПДВ-ом

Укупно

Услови:
-Распрострањеност продајне мреже ( број бензинских станица) на територији града
Београда:___________________________________________________________
-Услови,рок и начин плаћања:_______________________________________
-Динамика и начин преузимања:____________________________________
-Време преузимања горива у току 24 часа
________________________________________________________________
-Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања ( не може бити краћи од 60
дана ) :
______________________________________________________________________
-Остали услови:______________________________________________________________

Место:______________________

M. П.

Датум :______________________

НАЗИВ

ПОНУЂАЧА

____________________
Потпис овлашћеног лица

______________________
Напомена: Важећи ценовник нафтних деривата на дан објављивања позива за
подношење понуда чини саставни део понуде.
Понуђач је дужан да уз понуду достави спецификацију са адресама свих бензинских
станица на подручју града Београда.
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Списак бензинских станица
Назив места и адреса на којој се налази бензинска станица
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________
6.________________________________________________________________________
7.________________________________________________________________________
8.________________________________________________________________________
9.________________________________________________________________________
10._______________________________________________________________________
11._______________________________________________________________________
12._______________________________________________________________________
13._______________________________________________________________________
14._______________________________________________________________________
15._______________________________________________________________________
16._______________________________________________________________________
17._______________________________________________________________________
18._______________________________________________________________________
19._______________________________________________________________________
20._______________________________________________________________________
21._______________________________________________________________________
22._______________________________________________________________________
23._______________________________________________________________________
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24._______________________________________________________________________
25._______________________________________________________________________
26._______________________________________________________________________
27._______________________________________________________________________
28._______________________________________________________________________
29._______________________________________________________________________
30._______________________________________________________________________

Место:______________________

M. П.

Датум :______________________

Потпис овлашћеног лица
______________________

Понуђачи могу доставити списак бенз.станица на меморандуму ,уместо обрасца из
кон.докуметације.
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Образац 10

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НИЈЕ ИМАО РАСКИД УГОВОРА ЗА
НАБАВКУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

У понуди за набавку нафтних деривата понуђач:
___________________________________________, изјављујем, под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу, да у последње 3 године нисмо имали раскид
уговора који је предмет јавне набавке због неиспуњења уговорних обавеза.

Место и датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
_____________________________
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8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26.Закона о јавним набавкама (“ Службени гласник РС“
бр.124/12, 14/15 и 68/15)

Изјављујем под пуном
одговорношћу да је понуђач:

моралном,

материјалном

и

кривичном

_______________________________________________________,

понуду поднео независно
заинтересованим лицима.

Датум:

без

договора

М.П.

са

другим

понуђачима

или

Овлашћено лице понуђача:

_____________

____________________________
(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________
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У вези члана 75. став 2 Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач............................................................................... ( навести назив понуђача ) у
поступку јавне набавке нафтних деривата 15/2019, поштовао је обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
_____________

Понуђач
М.П.

_______________

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