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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
В АЉЕВО

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА

ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈНОП/Д/1/2014
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ
ВРЕДНОСТИ
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:
ДОБРА - НАБАВКА ЛОЖ УЉА ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ - 09135100-

НАРУЧИЛАЦ:

ОШ"ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ “ ВАЉЕВО
ул.Владимира Назора број 2 , 14000 Ваљево
Ваљево, Мај 2014. године
Датум и време:

Крајњи рок за достављање
понуда:

23.06.2014. године до 1200часова

Понуде доставити на адресу :

Установа: ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево
Место: Ваљево, ул.Владимира Назора број 2
14000 Ваљево

Јавно отварање понуда, обавиће
се у просторијама:
ОШ“Десанка Максимовић“
Ваљево ул.Владимира Назора
број 2 , 14000 Ваљево

23.06.2014. године у 13 часова
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1.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 55,57 и 60. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС”, број: 124/2012), Oдлуке о
покретању поступка јавне набавке број: 01-952 од 30.04.2014.год. установа: ОШ“Десанка
Максимовић“ Ваљево ул.Владимира Назора број 2 , 14000 Ваљево (у даљем тексту: Наручилац)
упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у отвореном поступку јавне набавке велике вредности број ЈН:ЈНОП/Д/ 1/2014,
за набавку
ДОБРА - ЛОЖ УЉЕ ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ
1.Наручилац је: ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево ул.Владимира Назора број 2 , 14000 Ваљево
Интернет страница Наручиоца је:osdesankava.edu.rs, a адреса електронске поште: osdmnn@ptt.rs
2. ВРСТА НАРУЧИОЦА _ - установа-просвета
3. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предметна jавна набавка добара- 45.000 литара лож уља екстра лако Евро ел за котларницу школе број
ЈН: ЈНОП/Д/1/2014, се спроводи у отвореном поступку-велике вредности у складу са Законом о јавним
набавкама.
4. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет Јавне набавке је набавка добра – 45.000 литара лож уља екстра лако Евро ел за котларницу
школе.Назив и ознака из општег речника набавке

Гасно уље екстра лако Евро ел, 09135100.
5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Увид и преузимање конкурсне документације се може извршити сваког радног дана од
9:00 до 14:00 часова, у просторијама ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево ул.Владимира Назора
број 2 , 14000 Ваљево.Конкурсна документација је доступна и на интернет адреси Портала за јавне
набавке portal.ujn.gov.rs и на интернет адреси Наручиоца osdesankava.edu.rs. Наручилац ће одговоре,
евентуалне измене и допуне конкурсне документације проследити свим понуђачима за које има доказ да
су преузели конкурсну документацију. Доказ о преузимању конкурсне документације представља
потврда коју понуђачи могу преузети на порталу за јавне набавке и коју су у обавези да попуњену
доставе Наручиоцу.Понуде се припремају у складу са позивом објављеним на порталу управе за јавне
набавке и конкурсном документацијом .
7. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БР.ЈНОП/Д/1/2014-ЛОЖ УЉА- НЕ ОТВАРАТИ“ НА АДРЕСУ ШКОЛЕ.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и име и презиме контакт
особе, као и то да ли понуђач наступа самостално или понуду подноси група понуђача, када је
неопходно назначити ко је овлашћени члан групе - представник групе понуђача: Попунити и налепити
ОБРАЗАЦ ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ из конкурсне документације
Понуђач ће обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом повезати траком
(јемстевеником) у целину и запечатити, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или
замењивати поједини листови, односно прилози. Понуде се достављају путем поште или лично у
секретаријат школе сваког радног дана од 900 до 1400часова на дресу Наручиоца –Школе.
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Крајњи рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и то до 1200часова.
Уколико рок истиче на дан који је нерадни као последњи дан истека рока (субота, недеља или празник),
сматраће се да рок истиче у први наредни радни дан до 1200часова, без обзира на начин на који су
понуде послате.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће
отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета
неблаговремено.
8. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, УСЛОВИ ПОД КОЈИМ ПРЕДСТАВНИЦИ
ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ
ПУНОМОЋЈА
Јавно отварање понуда ће се обавити комисијски на дан истека рока за подношење понуда у
1300часова у просторијама Наручиоца у ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево ул.Владимира Назора
број 2 , 14000 Ваљево, уз присуство овлашћених представника понуђача.Услов под којим представници
понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда је да поседују пуномоћје за учешће у поступку
отварања понуда.Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну
набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје се доставља у писаној
форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица
понуђача.
9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Рок за доношење Одлуке о избору најповољније понуде тј. додели уговора је 10 (десет) дана од јавног
отварања понуда .
10.ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ :
Јавна набавка реализује се из средстава буџета локалне самоуправе.
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијим и позивом за подношење
понуда.
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове за учешће у поступку јавне
набавке у складу са чл.75. и 76.ЗЈН, а испуњеност ових услова дужни су да докажу на начин прописан у
члану 77.ЗЈН, а како је то прецизирано у конкурсној документацији.
Лице за контакт : Павловић Бранка,тел/фах.014/221-512.

2.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) ОПШТЕ:
1.1.Наручилац је установа: ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево ул.Владимира Назора број 2 , 14000
Ваљево . Интернет страница Наручиоца је osdesankava.edu.rs, a адреса електронске поште:
osdmnn@ptt.rs
1.2.Напомена : Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке велике вредности ;
1.3.Предмет јавне набавке је набавка добра- 45.000 литара лож уља екстра лако Евро ел за котларницу
школе.
1.4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о набавци лож уља за котларницу школе.
1.5.Лице за контакт : Павловић Бранка,тел/фах.014/221-512.
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2) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА
НАБАВКЕ:
Предмет Јавне набавке је набавка добра- 45.000 литара лож уља екстра лако Евро ел за котларницу
школе, а називи ознака из општег речника набавке :
лож уља екстра лако евро ел, 091351000 -уље за ложење екстра лако евро ел .

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ и ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из
члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду, који могу
биту у неовереним фотокопијама и у свему у складу са конкурсном документацијом.Изабрани понуђач
ће у року који одреди наручилац, а не дуже од пет дана од дана пријема писаног позива наручиоца,
доставити оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама.

3.1. ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне условеза
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. и 76. Закона, а исте доказује достављањем следећих
доказа и то:
Чл. 75 Закона -ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
1.Обавезни услов бр. 1:да је регистрован код надлежног органа, односно да је уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона).
Доказ:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда.
2.Обавезни услов бр. 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 (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
Доказ: Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиштепредставништва 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 осуђиваноза неко од кривичних
дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУПа, 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 пребивалишта законског
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заступника). Уколико понуђач има више законскихзаступника 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).
Напомена:Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3.Обавезни услов бр. 3: да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона).
Доказ:
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
Предузетници:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном
субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда;
Физичка лица:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
послова.
Напомена бр. 1:Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда.
Напомена бр. 2:Понуђач у време објављивања позива за подношење понуда не
сме имати на снази ниједну меру забране обављања делатности (ни ону која је предмет
јавне набавке, нити било коју другу делатност).
4.Обавезни услов бр. 4: 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона).
Доказ:
1)Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Напомена :
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
5.Обавезни услов бр. 5:
да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописима-Копија лиценце Агенције за енергетику републике Србије.
Доказ:Важећа лиценца за обављање енергетске делатности трговина нафтом и дериватима нафте издате
од стране Агенције за енергетику Републике Србије.
Овај услов испуњавају посебно носилац и сви чланови групе понуђача. Доказ су дужни да
Основна школа“Десанка Максимовић“В а љ е в о
5

Основна школа
“Десанка Максимовић“ В а љ е в о
Конкурсна документација за јавну набавку велике вредности добара у отвореном
поступку дл.бр. 01-952 од 30.04.2014..год. – набавка лож уља
поднесу носилац и сви члановигрупе понуђача.
Чл.76 Закона -ДОДАТНИ УСЛОВИ:
6. Додатни услов:
располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом
1)Неопходан финансијски капацитет
-да понуђач располаже финансијским капацитетом, односно да је у претходне три обрачунске године
(2011, 2012. и 2013. години) остварио укупан пословни приход од најмање 6.000.000
(шестмилиона)динара,
Доказ:Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са
сажетим приказом биланса стања и успеха за претходне три године (2011, 2012. и 2013.година) или
Биланс стања и Биланс успеха за претодне три године (2011, 2012. и 2013. година).
Изузетно:
Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на доходак грађана, води
пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља биланс успеха, оверен од стране надлежног
пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три године,
(2011, 2012. и 2013.) или издат од стране Агенције за привредне регистре. Привредни субјект који није у
обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац), доставља копију Решења о паушалном
опорезивању надлежног органа и копију Књиге о оствареном промету паушално опорезивихобвезника
за претходне три обрачунске године (2011, 2012. и 2013.)
2)Неопходан пословни капацитети:
– да је понуђач претходне три обрачунске године (2011, 2012. и 2013.) испоручио лож уље у укупној
вредности од најмање 15.000.000,00 динара.
Доказ: Списак испоручених добара попуњених на одговарајућим образцима који су део Конкурсне
документације.Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са
подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

7. Додатни услов:
располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то:
1)Довољан технички капацитет
– право на учешће у поступку има понуђач који располаже са најмање 3 цистерне за испоруку
предмета јавне набавке.
-Докази: Копије саобраћајних дозвола предметних возила.
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима,
односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.
2)Довољан кадровски капацитет

право на учешће у поступку има понуђач који пре објављивања јавног позива има у радном односу на
неодређено време најмање 5 запослених радника.
-Докази: Фото копије одговарајућих М образаца.
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима,
односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

8.Писмену гаранцију /изјаву/ којим се од стране овлашћеног лица понуђача гарантује квалитет робе,
одређен прописима СРПС /стадарди/ и законским прописима /Правилник о техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног порекла /Сл.гласник РС бр. 123/12,63/13,75/13/.
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално
испуни овај услов и достави доказ.
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Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов кумулативно
и достави доказ.

4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује
достављањем следећих доказа уз понуду :
Чл. 75 Закона -ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
1. Обавезни услов бр. 1:
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда (копија, без обзира на датум издавања извода)
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из одговарајућег регистра (копија, без обзира на датум издавања извода)
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.
2. Обавезни услов бр. 2:
Доказ за правна лица као понуђаче:
Доказ: Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиштепредставништва 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 осуђиваноза неко од кривичних
дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУПа, 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 пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законскихзаступника 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).
Напомена:Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача .
3. Обавезни услов бр. 3:
Доказ:
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
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Предузетници:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном
субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда;
Физичка лица:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
послова.
Напомена бр. 1:Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда.
Напомена бр. 2:Понуђач у време објављивања позива за подношење понуда не
сме имати на снази ниједну меру забране обављања делатности (ни ону која је предмет
јавне набавке, нити било коју другу делатност).
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.
4. Обавезни услов бр. 4:
Доказ:
1)Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Напомена :
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.
5. Обавезни услов бр. 5:
Доказ: Важећа лиценца за обављање енергетске делатности трговина нафтом и дер
иватима нафте издате од стране Агенције за енергетику Републике Србије.
Овај услов испуњавају посебно носилац и сви чланови групе понуђача. Доказ су дужни да
поднесу носилац и сви члановигрупе понуђача.Копија лиценце Агенције за енергетику републике
Србије.
Чл.76 Закона -ДОДАТНИ УСЛОВИ:
6. Финансијским и пословним капацитетом
-1)Неопходан финансијски капацитет
Доказ:Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са
сажетим приказом биланса стања и успеха за претходне три године (2011, 2012. и 2013.година) или
Биланс стања и Биланс успеха за претодне три године (2011, 2012. и 2013. година).
Изузетно:
Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на доходак грађана, води
пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља биланс успеха, оверен од стране надлежног
пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три године,
(2011, 2012. и 2013.) или издат од стране Агенције за привредне регистре. Привредни субјект који није у
обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац), доставља копију Решења о паушалном
опорезивању надлежног органа и копију Књиге о оствареном промету паушално опорезивих обвезника
за претходне три обрачунске године (2011, 2012. и 2013.)
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-2)Неопходан пословни капацитет
Доказ: Списак испоручених добара попуњених на одговарајућим образцима који су део Конкурсне
документације.Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са
подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

7. Техничким и кадровским капацитетом
-1)Довољан технички капацитет
-Докази: Копија саобраћајних дозвола предметних возила.
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално
или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.
2)Довољан кадровски капацитет
-Докази: Фото копије одговарајућих М образаца.
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално
или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка
промене у било којем од података у погледу доказа приложених уз понуду, о тој промени писмено
обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин.
8. Писмену гаранцију /изјаву/ којим се од стране овлашћеног лица понуђача гарантује квалитет
робе, одређен прописима СРПС /стадарди/ и законским прописима /Правилник о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног порекла /Сл.гласник РС бр. 123/12,63/13,75/13/.
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално
испуни овај услов и достави доказ.
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов кумулативно
и достави доказ.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕН
Понуда коју подноси Понуђач, као и сва пратећа преписка и документи између Понуђача и Наручиоца,
мора бити састављена на српском језику.
5.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени конкурсном
документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације, и то:
ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ)
1

2

Обавезни услов бр. 1:да је регистрован код надлежног органа, односно да је
уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона).Доказ:Извод из
регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда.
Обавезни услов бр. 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 (чл. 75. ст. 1.
тач. 2) Закона);
Доказ: Правна лица:1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
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седиштепредставништва 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 осуђиваноза
неко од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежнеполицијске 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 пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач
има више законскихзаступника 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 противпривреде, 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).
Напомена:Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Обавезни услов бр. 3:да му није изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1.
тач. 3) Закона).
Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуда;
Предузетници:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда;
Физичка лица:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова.
Напомена бр. 1:Доказ мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда.
Напомена бр. 2:Понуђач у време објављивања позива за подношење понуда не
сме имати на снази ниједну меру забране обављања делатности (ни ону која је
предмет јавне набавке, нити било коју другу делатност).
Обавезни услов бр. 4: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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона).Доказ: 1)Уверење
Основна школа“Десанка Максимовић“В а љ е в о
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7.

Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или Потврда
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Напомена :Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Обавезни услов бр. 5: Копија лиценце Агенције за енергетику РС Доказ:Важећа
лиценца за обављање енергетске делатности трговина нафтом и дериватима
нафте издате од стране Агенције за енергетику Републике Србије.Овај услов
испуњавају посебно носилац и сви чланови групе понуђача. Доказ су дужни да
поднесу носилац и сви члановигрупе понуђача.
1)Неопходан финансијски капацитет
-да понуђач располаже финансијским капацитетом, односно да је у претходне
три обрачунске године (2011, 2012. и 2013. години) остварио укупан пословни
приход од најмање 6.000.000 (шестмилиона) динара.Доказ:Извештај о бонитету
за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са сажетим
приказом биланса стања и успеха за претходне три године (2011, 2012. и
2013.година) или Биланс стања и Биланс успеха за претодне три године (2011,
2012. и 2013. година).
Изузетно:
Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на
доходак грађана, води пословне књиге по систему простог књиговодства,
доставља биланс успеха, оверен од стране надлежног пореског органа на чијој
територији је регистровао обављање делатности за претходне три године, (2011,
2012. и 2013.) или издат од стране Агенције за привредне регистре. Привредни
субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања
(паушалац), доставља копију Решења о паушалном опорезивању надлежног
органа и копију Књиге о оствареном промету паушално опорезивих обвезника
за претходне три обрачунске године (2011, 2012. и 2013.)
2)Неопходан пословни капацитети:
2)Неопходан пословни капацитети:
да је понуђач претходне три обрачунске године (2011, 2012. и 2013.)
испоручиолож уља у укупној вредности од најмање 15.000.000,00 динара.
Доказ: Списак испоручених добара попуњених на одговарајућим образцима
који су део Конкурсне документације. Овај доказ треба самостално да испуни

ПРИЛОГ
БР.5

ПРИЛОГ
БР.
6.1. и 6.2.

понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај
доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.
1)Довољан технички капацитет

– право на учешће у поступку има понуђач који располаже са најмање 3
цистерне за испоруку предмета јавне набавке.
-Докази: Копије саобраћајних дозвола предметних возила.
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси
самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача
кумулативно.
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2)Довољан кадровски капацитет

право на учешће у поступку има понуђач који пре објављивања јавног позива
има у радном односу на неодређено време најмање 5 запослених радника.
-Докази: Фото копије одговарајућих М образаца.

8

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси
самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача
кумулативно.
Писмену гаранцију /изјаву/ којим се од стране овлашћеног лица понуђача гарантује
квалитет робе, одређен прописима СРПС /стадарди/ и законским прописима
/Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
/Сл.гласник РС бр. 123/12,63/13,75/13/ Уколико понуђач наступа самостално или са
подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави
доказ.Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава
овај услов кумулативно и достави доказ.

ПРИЛОГ
БР.8

ОБРАСЦИ
1

Подаци о понуђачу

ОБРАЗАЦ БР. 1

2

Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављањепонуда

ОБРАЗАЦ БР. 2

3

Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима

ОБРАЗАЦ БР. 3

4

Изјава о ангажовању подизвођача

ОБРАЗАЦ БР.4а

5

Подаци о подизвођачу

ОБРАЗАЦ БР.4б

6

Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди

ОБРАЗАЦ БР. 5

7

Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду

ОБРАЗАЦ БР.5а

8

Изјава о независној понуди

ОБРАЗАЦ БР. 6

9

Трошкови израде понуде

ОБРАЗАЦ БР. 7

10

Структура цена

ОБРАЗАЦ БР. 8

11

Образац понуде

ОБРАЗАЦ БР.9

12

Образац изјаве о поштовању обавеза

ОБРАЗАЦ БР.10

13

Модел уговора

ОБРАЗАЦ БР.11

14

Образац потвде

ОБРАЗАЦ БР.12

15

Списак испоручених нафтних деривата

ОБРАЗАЦ БР.13

16

Изјава о гаранцији квалитета

ОБРАЗАЦ БР.14

17

Техничка спецификација

ОБРАЗАЦ БР.15
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ПОМОЋНИ ОБРАСЦИ:
1. Образац за коверат
2.Образац овлашћења
3.Образац потврде о преузимању конкурсне документације

ОБРАЗАЦ ПО 1
ОБРАЗАЦ ПО 2
ОБРАЗАЦ ПО 3

Уколико понуду подноси група понуђача, обавезно се прилаже Споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према Наручиоцу обавезују, у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама.Уколико
достављена понуда не садржи све захтеване податке или иста не одговара конкурсној документацији у
сваком погледу, не садржи сву тражену документацију, попуњене оригиналне обрасце, прилоге и
споразум (ако понуду доставља група понуђача) – таква понуда ће бити одбијена као неисправна.
5.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, ПОПУЊАВАЊА
ОБРАЗАЦА
Понуда мора да садржи све податке,прилоге, доказе и обрасце дефинисане и тражене конкурсном
документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима, потписани и оверени
од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са конкурсном документацијом.
Докази могу бити у неовереним фотокопијама.
Изабрани понуђач ће, у року који одреди Наручилац, а не дужем од 5 (пет) дана од дана пријема
писаног позива Наручиоца, доставити тражене оригинале или оверене копије доказа о
испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.
Уколико изабрани понуђач не достави оригинал или оверену копију доказа у року који је одредио
наручилац, наручилац ће његову понуду одбити као неисправну и изабрати следећег најповољнијег
Понуђача.
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом
установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се
одбити као неисправна.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и
потпише све обрасце из конкурсне документације. У противном понуда се сматра неисправном.
Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна
поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а
садржај јасан и недвосмилен.
Сваки образац конкурсне документације понуђач је дужан да овери печатом и потпише и то:
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки образац мора бити оверен и
потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - сваки образац мора бити оверен и
потписан од стране овлашћеног лица понуђача.
- Уколико понуду подноси група понуђача - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране
овлашћеног члана групе понуђача - представника групе понуђача, осим :
Образац понуде - Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, образац попуњава,
потписује и оверава печатом понуђач.Уколико наступа група понуђача, образац попуњавају, потписују и
оверавају печатом сви чланови групе.
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Модел уговора– Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, свака страна модела
уговора мора бити парафирана од стране понуђача, све ставке у моделу уговора попуњене, док
последња страна модела уговора и читко потписана и оверена печатом понуђача.
Уколико наступа група понуђача – свака страна модела уговора мора бити парафирана од стране
овлашћеног члана групе понуђача,све ставке у моделу уговора попуњене, док последњу страну модела
уговора читко потписију и оверавају печатом сви чланови групе понуђача .
Образац структуре цене - Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, образац
попуњава, потписује и оверава печатом понуђач .
Уколико наступа група понуђача, образац попуњавају, потписују и оверавају печатом сви чланови
групе.
Понуде које су попуњене супротно горе наведеном, одбиће се као неисправне.
Одређене обрасце је потребно копирати у потребном броју примерака и тако доставити.
5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА И ПОПУСТОМ НА ЦЕНУ
Понуда са варијантама није дозвољена, као ни понуда са попустом на цену.
Уколико Понуђач достави понуду са варијантама и попустом на цену, понуда ће бити одбијена као
неисправна.
5.5. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач може поднети понуду самостално.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.
5.6. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ
Понуђач може поднети понуду са подизвођачима.Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача .Уколико понуђач намерава да извршење набавке
делимично повери подизвођачу, обавезан је да исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће
поверити подизвођачу, при чему учешће подизвођача у извршењу јавне набавке не може бити веће од
50% од целокупне вредности понуде у складу са Законом о јавним набавкама .Понуђач је дужан да
за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. (тачка 1до 4) Закона о
јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75.става1.тачка5. овог закона за део набавке
који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних
обавеза, без обзира на број подизвођача.
5.7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА-обавезно доставити споразум групе понуђача
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. Сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни услове из члана 75.став1.тачка1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, док
услове из члана 75.став1.тачка5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тих услова.
при чему учешће овлашћеног члана групе понуђача не може бити мање од 50% од целокупне
вредности понуде.
Група Понуђача обавезна је да уз понуду достави и међусобни СПОРАЗУМ у складу са чл.81 Закона о
јавним набавкама:
,,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 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.
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом
оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом.
5.8 ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова, без обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не.
5.9 ЈЕДНА ПОНУДА ПО ПОНУЂАЧУ
Понуђач може доставити само једну понуду у оквиру предметне јавне набавке, било да наступа
самостално, са подизвођачем или као члан групе Понуђача.
5.10. НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Не може се уговорити авансно плаћање.
Услове плаћања давати без аванса, а уколико се у условима плаћања захтева аванс, понуда ће
бити одбијена.
Рок плаћања је најдуже 45 дана од датума испоруке- по извршењу појединачне испоруке од дана
пријема исправне фактуре.
5.11. ВАЛУТА И ЦЕНА
Приликом попуњавања понуде све цене, као и вредност понуде морају бити изражене у
динарима. Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има
предност у случају несагласности.
Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке. У укупну цену мора бити урачунат превоз и други зависни трошкови
лож уља до котларнице у школском дворишту школе на већ наведеној адреси школе , као и
истакање лож уља у цистерну котларнице. Количине добара у спецификацији дате су оквирно.
Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене
количине, већ може наручити мање или веће количине у зависности од својих конкретних
потреба.
Цена ће се усклађивати према кретању цена на тржишту нафтних деривата.
У случају понуђене неуобичајене ниске цене, наручилац ће поступити у складу са одредбама
члана 92.Закона о јавниом набавкама.
5.11-1.ПРОМЕНА ЦЕНЕ У ТОКУ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Усклађивање цена се врши у складу за законским прописима и одлукама Владе Републике
Србије.
5.12. НАЧИН И РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
СУКЦЕСИВНО ПО ПОТРЕБИ НАРУЧИОЦА.
Понуђач ће испоруку извршавати сукцесивно на основу писаног захтева Наручиоца,према динамици
коју одреди Наручилац и писаном захтеву за испоруку, за сваки појединачни случај.
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Испорука лож уља сматраће се извршеном истакањем сукцесивно тражене количине наручиоца
у цистерне котларнице школе у школском дворишту у року од 3 (три) календарска дана од дана
пријема захтева за појединачну -сукцесивну испоруку наруџбине Наручиоца.
5.13. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом
утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке
о поднетим понудсама, односно пријавама,до отварања понуда, односно пријава.
Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде неће се сматрати поверљивим.
5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Понуђач може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези
са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде на
e/mail адресу школе.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, понуђачу и
свим лицима која су преузела конкурсну документацију пошаље одговор у писаном облику и да
истовремено ту информацију објави и на Порталу јавних набавки и интернет адреси наручиоца.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева
да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин
одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
5.15.РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 60(шесдесет) дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива и
као таква се неће разматрати. У случају истека важења понуде, наручилац ће у писаном облику
затражити од понуђача продужење рока важења понуде, и у том случају понуђач не може мењати
понуду.
5.16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ НАКОН
ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА
Наручилац може писаним путем 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.Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева за
додатна објашњења достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неисправна.
Уколико понуђач има грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место
начињене грешке парафира и овери печатом.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
5.17. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је 10 дана од дана јавног
отварања понуда.Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року 5 (пет) дана од истека
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рока за подношење захтева за заштиту права понуђача из члана 149. Закона о јавним набавкама.У
случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може
закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
5.18. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може, најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, да изврши измену
конкурсне документације.
Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања и без накнаде те измене или допуне достави заинтересованим
лицима која су преузела конкурсну документацију.
Све измене, достављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни
део конкурсне документације. Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су
учињене у писаној форми. У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца
шест или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за
подношење понуда.
5.19. ИЗМЕНЕ , ДОПУНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или повуче достављену понуду писаним обавештењем пре истека
рока за подношење понуда у складу са чл.87 Закона о јавним набавкама. Уколико се измена понуде
односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарима, а не у процентима. Начин обрачуна
цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом понуђене основне цене по
појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од
коначне укупне цене након извршене измене понуде.
Свако обавештење о изменама или повлачењу понуде биће припремљено, означено и достављено са
ознаком на коверти “Измена понуде” или “Повлачење понуде”за ЈАВНУ НАБАВКУ БР.
ЈНОП/Д/1/2014. Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење.
5.20. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко других речи,
изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио, у ком случају ће такве исправке
бити оверене - иницијалима особе или особа које су потписале понуду и печатом Понуђача.Наручилац
може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања
понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици
мере.Наручилац ће исправке вршити на следећи начин:
1)Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима
сматраће
се тачним;
2)Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим
у износима који су дати паушално.
Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности понуђене цене, износ
формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим.Ако се понуђач не сагласи са
исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неиспарвну.
5.21. ОДУСТАЈАЊЕ- ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за
избор најповољније понуде сходно члану 109. Закона о јавним набавкама.
Наручилац задржава право да одустане од јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак
јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања
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поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба
Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.
5.22. КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Квантитативни и квалитативни пријем испоручених добара вршиће се у просторијама наручиоца. У
случају да количина и квалитет не одговарају понуђеним, наручилац има право да одмах уложи
рекламацију испоручиоцу. Испоручилац мора најкасније у року од 2 дана поступити по рекламацији.
5.23. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Оквирни рок у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора је 10 (десет ) дана од дана јавног
отварања понуда.
Образложену Одлуку о додели уговора, наручулац ће доставити свим понуђачима у року од 2 (два) дана
од дана доношења одлуке.
Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.
5.24. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ-ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена .
Уколико се појаве понуђачи са истом ценом, биће изабран понуђач чија је понуда прва приспела.
5.25. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији,а предаје Наручиоцу.Може да га поднесе
понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице (подносилац захтева).Захтев за
заштиту права подноси се непосредно или поштом препоручено са повратницом. Захтев за заштиту
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико законом није друкчије одређено. О поднетом захтевуза заштиту права наручилац ће обавестити
све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу
јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.Уколико се захтевом оспорава
врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.После доношења одлуке о додели уговора,
одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави
поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 80.000,00 динара
(број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања:153, сврха: Републичка административна такса са
назнаком набавке на коју се односи , корисник: Буџет Републике Србије), с напоменом да пре уплате
таксе подносилац захтева провери код управе за ЈН-е жиро рачун и позив на број.
5.26. ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне средине.
НАПОМЕНА :
*СЛЕДЕ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ ПОПУЊАВА И ПРИЛАЖЕ У
СКЛАДУ СА КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ
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Образац 01
ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ)
1

2

3

Обавезни услов бр. 1:да је регистрован код надлежног органа, односно да
је уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона).
Доказ:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из регистра надлежног Привредног суда.
Обавезни услов бр. 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
Доказ: Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиштепредставништва 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
осуђиваноза 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 пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више законскихзаступника
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).
Напомена:Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
Обавезни услов бр. 3:да му није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење
понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона).
Доказ:
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне
регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном
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4

5

6

друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуда;
Предузетници:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне
регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном
субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуда;
Физичка лица:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
одређених послова.
Напомена бр. 1:Доказ мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда.
Напомена бр. 2:Понуђач у време објављивања позива за подношење
понуда не сме имати на снази ниједну меру забране обављања делатности
(ни ону која је предмет јавне набавке, нити било коју другу делатност).
Обавезни услов бр. 4: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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона).Доказ:
1)Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и2) Уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Напомена :
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Обавезни услов бр. 5:
Копија лиценце Агенције за енергетику РС Доказ:Важећа лиценца за
обављање енергетске делатности трговина нафтом и дериватима нафте
издате од стране Агенције за енергетику Републике Србије.Овај услов
испуњавају посебно носилац и сви чланови групе понуђача. Доказ су
дужни да поднесу носилац и сви члановигрупе понуђача.
1)Неопходан финансијски капацитет
-да понуђач располаже финансијским капацитетом, односно да је у
претходне три обрачунске године (2011, 2012. и 2013. години) остварио
укупан пословни приход од најмање 6.000.000 (шестмилиона)
динара,Доказ:Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне
регистре (образац БОН-ЈН) са сажетим приказом биланса стања и успеха
за претходне три године (2011, 2012. и 2013.година) или Биланс стања и
Биланс успеха за претодне три године (2011, 2012. и 2013. година).
Изузетно:
Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на
доходак грађана, води пословне књиге по систему простог књиговодства,
доставља биланс успеха, оверен од стране надлежног пореског органа на
чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три
године, (2011, 2012. и 2013.) или издат од стране Агенције за привредне
регистре. Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски
резултат пословања (паушалац), доставља копију Решења о паушалном
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опорезивању надлежног органа и копију Књиге о оствареном промету
паушално опорезивих обвезника за претходне три обрачунске године
(2011, 2012. и 2013.)
2)Неопходан пословни капацитети:
2)Неопходан пословни капацитети:
да је понуђач претходне три обрачунске године (2011, 2012. и 2013.)
испоручио лож уља у укупној вредности од најмање 15.000.000,00
динара.Доказ: Списак испоручених добара попуњених на одговарајућим
образцима који су део Конкурсне документације.Овај доказ треба
самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално
или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача
кумулативно.
1)Довољан технички капацитет
– право на учешће у поступку има понуђач који располаже са најмање 3
цистерне за испоруку предмета јавне набавке.
-Докази: Копије саобраћајних дозвола предметних возила.
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду
подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да
испуни група понуђача кумулативно.
2)Довољан кадровски капацитет
право на учешће у поступку има понуђач који пре објављивања јавног
позива има у радном односу на
неодређено време најмање 5
запослених радника.Докази: Фото копије одговарајућих М образаца.
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду
подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да
испуни група понуђача кумулативно
Писмену гаранцију /изјаву/ којим се од стране овлашћеног лица понуђача
гарантује квалитет робе, одређен прописима СРПС /стадарди/ и
законским прописима /Правилник о техничким и другим захтевима за
течна горива нафтног порекла /Сл.гласник РС бр. 123/12,63/13,75/13/
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је
да понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ.Уколико
понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава
овај услов кумулативно и достави доказ.

ПРИЛОГ ДА
БР.
НЕ
7.1. и 7.2.

ДА
ПРИЛОГ
НЕ
БР.8

Напомена: Образац оверава овлашћено лице.
ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА. Сваки члан групе понуђача попуљава и оверава
образац за себе.
Датум:
______________г.

Потпис овлашћеног лица
__________________
МП.
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Образац 02

ОБРАСЦИ
1

Подаци о понуђачу

ОБРАЗАЦ БР. 1

ДА - НЕ

2

Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање понуда

ОБРАЗАЦ БР. 2

ДА -НЕ

3

Изјава понуђача да не наступа саподизвођачима

ОБРАЗАЦ БР. 3

ДА - НЕ

4

Изјава о ангажовању подизвођача

ОБРАЗАЦ БР. 4а

ДА - НЕ

5

Подаци о подизвођачу

ОБРАЗАЦ БР. 4б

ДА - НЕ

6

Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди

ОБРАЗАЦ БР. 5

ДА - НЕ

ОБРАЗАЦ БР. 5а

ДА - НЕ

7

Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду

8

Изјава о независној понуди

ОБРАЗАЦ БР. 6

ДА - НЕ

9

Трошкови израде понуде

ОБРАЗАЦ БР. 7

ДА - НЕ

10

Структура цена

ОБРАЗАЦ БР. 8

ДА - НЕ

11

Образац понуде

ОБРАЗАЦ БР.9

ДА - НЕ

12

Образац изјаве о поштовању обавеза

ОБРАЗАЦ БР.10

ДА - НЕ

13

Модел уговора

ОБРАЗАЦ БР.11

ДА - НЕ

14

Образац потвде

ОБРАЗАЦ БР.12

ДА - НЕ

15

Списак испоручених нафтних деривата

ОБРАЗАЦ БР.13

ДА - НЕ

16.

Изјава о гаранцији квалитета

ОБРАЗАЦ БР.14

ДА - НЕ

17

Техничка спецификација

ОБРАЗАЦ БР.15

ДА - НЕ

Напомена: ОБАВЕЗА ДОСТАВЉАЊА СПОРАЗУМА: *Уколико понуду подноси група понуђача, обавезно се
прилаже и СПОРАЗУМ којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују, а у складу са чланом 81.
Закона о јавним набавкама*
Напомена: Образац оверава овлашћено лице понуђача .
ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.
*Сваки члан групе понуђача попуњава,оверава и прилаже образац за себе.*

Потпис овлашћеног лица Понуђача
Датум:
____. ____. 2014. године

МП

_________________________
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Образац 03

ПОМОЋНИ ОБРАЦСИ ПО
1.

Образац за коверат

ОБРАЗАЦ
ПО 1

ДОСТАВЉЕН ПРИ СЛАЊУ ПОНУДЕ
2.

ОБРАЗАЦ

Образац овлашћења

ПО 2

3.

ДА - НЕ

ДА - НЕ

Образац потврде о преузимању конкурсне документације
ОБРАЗАЦ

ДОСТАВЉЕН ПРИПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ

ПО 3

ДА - НЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Напомена: Образац оверава овлашћено лице.
ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА. Сваки члан групе понуђача попуљава и оверава
образац за себе.
Датум:
______________г.

Потпис овлашћеног лица
____________________
МП.
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ОБРАСЦИ
Образац бр 1.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
ОДГОВОРНА ОСОБА/ПОТПИСНИК
УГОВОРА
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА
ПОСЛОВНА БАНКА
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА
Место и датум:
___________________

М.П.

___________________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр 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 у отвореном поступку велике вредности број ЈН:ЈНОП/Д/ 1/2014, за набавку
ДОБРО - ЛОЖ УЉЕ
ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево,ул.Владимира Назора бр.2,14 000 Ваљево
саставио и потписао

_______________________________________________________________________
(име, презиме и звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

У име и за рачун понуђача _______________________________________________

Датум:___________________

М.П.

_________________________
Потпис овлашћеног лица или
Овлашћеног члана групе
Понуђача
Основна школа“Десанка Максимовић“В а љ е в о
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Образац бр 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку у
отвореном поступку велике вредности број ЈН:ЈНОП/Д/ 1/2014, за набавку
ДОБРО - ЛОЖ УЉЕ
ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево,ул.Владимира Назора бр.2,14 000 Ваљево
изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

Место и датум
______________

Понуђач
М.П.

_____________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр 4а
ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
( СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке у отвореном поступку велике вредности број ЈН:ЈНОП/Д/1/2014,
за набавку ДОБРО - ЛОЖ УЉЕ
ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево,ул.Владимира Назора бр.2,14 000 Ваљево
ангажоваћемо следеће подизвођаче:
Назив подизвођача

Позиција добара

Датум: _____________________

М.П.

Учешће подизвођача

______________________
Потпис овлашћеног лица

Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач
наступа са подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице подизвођача.
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Образац бр 4б
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
ОДГОВОРНА ОСОБА/ПОТПИСНИК
УГОВОРА
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
ТЕКУЋИ РАЧУН ПОДИЗВОЂАЧА
ПОСЛОВНА БАНКА
МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА
Место и датум:
___________________

М.П.

___________________________
/потпис овлашћеног лица/

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који
подносе са подизвођачем.
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати,
попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду
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Образац бр 5
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
ОДГОВОРНА ОСОБА/ПОТПИСНИК
УГОВОРА
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА
ПОСЛОВНА БАНКА
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА
Место и датум:
___________________________
/потпис овлашћеног лица/
Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“
попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је
потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
___________________

М.П.
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Образац бр 5а
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као група понуђача за јавну набавку у отвореном поступку велике
вредности број ЈН:ЈНОП/Д/ 1/2014, за набавку
ДОБРА - ЛОЖ УЉЕ
ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево,ул.Владимира Назора бр.2,14 000 Ваљево
Овлашћујемо члана групе-носиоца посла
______________________________________________________________________
Да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.
ПУН НАЗИВ И УСЛУГЕ КОЈЕ ЋЕ УЧЕШЋЕ ЧЛАНА
СЕДИШТЕ,
ИЗВРШИТИ
ГРУПЕ У ПОНУДИ
(АДРЕСА) ЧЛАНА ЧЛАН ГРУПЕ
(ПРОЦЕНТУАЛНО)
ГРУПЕ

ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ
ЛИЦА И ПЕЧАТ
ЧЛАНА ГРУПЕ

ОВЛАШЋЕН
ЧЛАН

Потпис одговорног
лица:
_______________
М.П.
Потпис одговорног
лица
_______________
М.П.
Потпис одговорног
лица
_______________
М.П.
Потпис одговорног
лица
_________________
М.П.
Потпис
овлашћеног лица
М.П.

ЧЛАН ГРУПЕ

ЧЛАН ГРУПЕ

ЧЛАН ГРУПЕ

ЧЛАН ГРУПЕ

Датум: ________________________
Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе
понуђача.
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Образац бр 6.
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН („Сл.гласник РС“. Број 124/12), под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник (носилац посла)
понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ПОНУДУ за учешће у
поступку за јавну набавку у отвореном поступку велике вредности број ЈН:ЈНОП/Д/ 1/2014, за
набавку ДОБРА - ЛОЖ УЉЕ
ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево,ул.Владимира Назора бр.2,14 000 Ваљево
подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: _____________________

М.П.

_______________________________
/потпис овлашћеног лица/

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву
потписује понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем
Изјаву потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача,
Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.
Образац копирати у потребном броју примерака.
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Образац бр7.
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
РЕД.БР.

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ( У
ДИНАРИМА)

УКУПНО:__________________________
(у динарима)
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом даа је понуђач тражио надокнаду тих
трошкова у својој понуди.

Датум: ______________________

М.П.

_________________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр 8.

СТРУКТУРА ЦЕНЕ
НАБАВКА ЛОЖ УЉА

Р.б.

1.

Доброартика
л

Лож
уље

Карактеристике

гасно уље
екстра лако
евро ел

Количина

Цена по
јединиц
и мере –

Цена по
јединиц
и мере

без

са

ПДВ-а

ПДВ-ом

УКУПНО

45.000 литара
(45 тона)

Укупан износ без ПДВ: ____________________
-словима_______________________________________________________________
Порез на додату вредност: _______________ %
-словима_______________________________________________________________
Износ ПДВ: ____________________
-словима_______________________________________________________________
Укупан износ са ПДВ: ____________________
-словима_______________________________________________________________

Место и датум:

Продавац:

____________________

М.П.

__________________
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Образац бр 9.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
На основу позива за подношење понуда за : јавну набавку у отвореном поступку велике
вредности број ЈН:ЈНОП/Д/ 1/2014, за набавку ДОБРА - ЛОЖ УЉЕ,
ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево,ул.Владимира Назора бр.2,14 000 Ваљево

подносим:
ПОНУДУ БР __________________/2014
1. Понуду дајемо (заокружити):
А) самостално
Б) са подизвођачем
В) заједничку понуду
2. Услови понуде:
А) Вредност понуде без ПДВ ___________________________динара,
Словима: ___________________________________________________.
Вредност понуде са ПДВ _______________________________динара,
Словима: ___________________________________________________.
Б) Рок плаћања: плаћање добара које су предмет ове набавке врши се по
извршењу појединачне испоруке, а у року од најдуже 45 дана од дана пријема
исправне фактуре
В) Рок испоруке: сукцесивно у року од 3 (три) календарска дана од дана
писаног захтева наручиоца
Г) Важност понуде: 60 (шесдесет) дана од дана отварања понуде.
Место и датум:
_________________

М.П.

Понуђач
________________________
/потпис овлашћеног понуђача/
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Образац бр. 10
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________________________ у поступку:
за јавну набавку у отвореном поступку велике вредности број ЈН:ЈНОП/Д/ 1/2014, за набавку
ДОБРА - ЛОЖ УЉЕ,
ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево,ул.Владимира Назора бр.2,14 000 Ваљево
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

М.П.

___________________

Понуђач
______________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печат
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Модел уговора мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише
одговорно лице понуђача.
Образац 11.
МОДЕЛ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Закључен између:
ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево, ул.Владимира Назора бр.2,14 000 Ваљево,
, коју заступа вд директор проф.Михаиловић Ненад , (у даљем тексту : Наручилац),
матични број 07096658, шифра делатности 8520, ПИБ 100078879, текући рачун:
840-157660-23
и
_____________________________________________________________________,
из ____________________________, ул. __________________________ бр. _____ ,
кога заступа директор ___________________________________________________
(у даљем тексту:Испоручилац), ПИБ _____________________________,
матични број_____________________, шифра делатности________________, текући рачун
_____________________, код банке____________________ .
Члан 1.

-

1.1.Уговорне стране констатују:
да је Наручилац, на основу чл. 31. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
Републике Србије» бр. 124/12), на основу јавног позива за набавку лож уља објављеног на
Порталу јавних набавки Управе за јавну набавку у отвореном поступку велике вредности број
ЈН:ЈНОП/Д/ 1/2014, за набавку ДОБРА - ЛОЖ УЉЕ,ОШ“Десанка Максимовић“
Ваљево,ул.Владимира Назора бр.2,14 000 Ваљево
да је Испоручилац добара__________________ 2014. године доставио понуду број
______ од __________________________, која у потпуности одговара техничким
спецификацијама из конкурсне документације и саставни је део овог уговора.
Члан 2.
2.1. Предмет уговора је набавка добара – лож уља- набавка лож уља-гасно уље екстра
лако евро ЕЛ, а у свему према понуди и техничкој спецификацији Испоручиоца са
ценом која чини саставни део овог Уговора.
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Члан 3.
3.1. Вредност добара:
- вредност уговореног добара из члана 2. Овог уговора износи __________________
динара без ПДВ-а, односно са урачунатим ПДВ-ом укупно износи ___________________
динара, а у свему према понуди Испоручиоца.
Члан 4.
4.1. Цена лож уља утврђују се одлукама Испоручиоца у складу са кретањима цена на
тржишту нафтних деривата.
4.2. Одлуке Испручиоца о промение лож уља се доносе у оним интервалима у којима се
обезбеђује њихово усклађивање са кретањима цена на тржишту нафтних деривата.
4.3.Испоручилац се обавезује да Наручиоца обавештава о промени цене лож уља, јавним
објављивањем цена нафтних деривата- лож уља на својој званичној веб адреси.
4.4.Испоручено лож уље Испоручилац ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на
дан испоруке, а која је јавно објављена у складу са клаузулом 4.3.
Члан 5.
5.1. Испоручилац се обавезује да испоручи добра сукцесивно по позиву Наручиоца, у року
од 3 (три) календарска дана од дана пријема писаног требовања Наручиоца.
5.2. Место испоруке је: истакање лож уља у цистерну која се налази у котларници у
школском дворишту школе
5.3.Наручилац је обавезан да на месту испоруке, односно пријема добара обезбеди услове
за пријем добара у периду од 08 до 20 часова.
5.4. Сматра се да је извршена адекватна испорука када је Наручилац квантитативно и
квалитативно примио робу у моменту потписивања отпремнице од стране Наручиоца и
записника о примопредаји.
5.5.Испоручилац добара се ослобађа одговорности за штету коју би Наручилац евентуално
могао да претрпи уколико Испоручилац добра не испоручи гориво у ситуацијама које су
настале као последица технолошко-превозних или пословно-оперативних проблема.
Члан 6.
6.1.Испоручилац добара гарантује квалитет испоручених добара одређен прописима СРПС
и Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
(„Сл.Гласник РС „ бр123/12,63/13,75/13)
6.2.Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испорученог лож уља, у
ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом
преузимања/пријема лож уља.
6.3.У случају приговора на количину лож уља
, Наручилац одмах обавештава
Испоручиоца , који је дужан да упути Наручиоцу за решавање рекламација , која ће на
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лицу места утврдити чињенично стање и о томе са овлашћеним представником Наручиоца
сачинити заједнички записник.
6.4.У случају приговора на квалитет, Наручилац одмах обавештава Испоручиоца, који
упућује стручно лице ради узорковања нафтних дерив који се даје на анализу.
6.5.Уколико Наручилац не поступи у складу са 6.4. , његова рекламација се неће
разматрати.
6.6.Наручилац и Испоручилац су сагласни да до момента окончања рекламационог
поступка, који не може трајати дуже од 15 (петнаест) календарских дана, свака уговорна
страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом 5.
6.7.Свака уговорна страна сноси своје трошкове настале у поступку спроведеном у складу
са овим чланом, а ако се утврди да ова рекламација није основана, све трошкове поступка
рекламације сноси Наручилац, који је дужан да Испоручиоцу плати настале трошкове у
року од 8 (осам) радних дана од дана када га Испоручилац позове да измири тај дуг, уз
достављање књижног задужења на износ насталих трошкова. У случају доцње зарачунава
се и законска затезна камата.
Члан 7.
7.1. Записник из клаузуле 5.4. овог уговора и достављене фактуре Наручиоцу,
представљају основ за плаћање уговорене цене.
7.2. Наручилац се обавезује да у року најдуже од 45 дана од дана испоруке добара плати
цену за испоручена добра– и то на рачун Испоручиоца, бр.__________________________,
код ______________________________ банке.
7.3. Испоручено лож уље Испоручилац ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на
дан испоруке по важећем ценовнику Испоручиоца .
Члан 8.
8.1. Плаћање обавеза извршаваће се из средстава буџета за 2014 годину и делом из 2015
године.
Члан 9.
9.1. Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлшћених
заступника уговорних страна. Уколико потписивање није истовремено, Уговор ступа на
снагу даном потписа друге стране по временском редоследу.
9.2.Овај уговор се закључује на одређено време и важи до преузимања уговорене
количине.
Члан 10.
10.1. Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора,
уговорне стране ће покушати да реше споразумно.
10.2.Уколико спорови између Наручиоца и Испоручиоца добара не буду решени
споразумно, надлежан је Привредни суд у Ваљеву.
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Члан 11.
11.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе
Закона о облигационим односима.
11.2. Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка
за обе уговорне стране.
11.3. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА

______________________

НАРУЧИЛАЦ
ОШ“Десанка Максимовић“
Ваљево
Директор
______________________
Проф.Михаиловић Ненад
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Образац бр. 12.
Назив наручиоца:
Седиште:
Телефон:
На основу члана 45. став 2. тачка 2.) (а) Закона о јавним набавкама издајемо
ПОТВРДУ
да је испоручилац добара/понуђач
______________________________________________________________________
(назив и седиште понуђача)
у претходне три године наручиоцу испоручио
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(навести предмет јавне набавке)
у укупној вредности од ________________________ динара.

Потврда
се
издаје
на
захтев
испоручиоца
добара/понуђача
________________________________________________________________________
ради учешћа у отвореном поступку јкавне набавке добара за:
јавну набавку у отвореном поступку велике вредности број ЈН:ЈНОП/Д/ 01/2014, за набавку
ДОБРА - ЛОЖ УЉЕ,
ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево,ул.Владимира Назора бр.2,14 000 Ваљево
и у друге сврхе се не може користити.
Потврђујемо печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Место и датум
________________

М.П.

Референтни наручилац
____________________
/потпис овлашћеног лица /
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Образац бр. 13.
СПИСАК ИЗВРШЕНИХ ИСПОРУКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА ЗА ЛОЖ УЉЕ
У ПРЕТХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ (2011, 2012 и 2013)
Ред.
бр.

Референтни
наручилац

Вредност испоруке

Година
испоруке

Овлашћено лице
наручиоца– бр. тел

Укупна вредност
испорука за претходне
3 године:
Место и датум

Понуђач

__________________

М.П.

__________________
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Образац 14 .
ИЗЈАВА О ГАРАНЦИЈИ КВАЛИТЕТА
Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен прописима СРПС и важећим
Правилником о техничким захтевима за течна горива нафтног порекла.
Лице одговорно за контролу квалитета горива
је_____________________________.
Потпис овлашћеног лица:
_______________________________
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Образац бр.15
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА-НАБАВКА ЛОЖ УЉА
Редни број
1.

Артикал
ЛОЖ УЉЕ

Карактеристике Количина
Лож уље, гасно 45.000 литара
уље екстра лако
евро EL

Количина и опис добара: 45.000 литара лож уља екстра лаког евро ЕЛ
Квалитет: Према важећим стандардима(одређен прописима SRPS и Правилником о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ( Сл. Гласник РС бр. .
123/12,63/13,75/13/.
Рок испоруке: сукцесивно према потребама Наручиоца
Место извршења: котларница у дворишту школе -истакање у цистерне котларнице
ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево,ул.Владимира Назора бр.2,14 000 Ваљево
у укупну цену је урачунат превоз лож уља до котларнице школе у школском дворишту и
истакање лож уља у цистерне котларнице.

Напомена: Понуђач је у обавези да достави Уверење о квалитету са дозвољеним
граничним вредностима (сертификат референтне установе)
Место:_______________
Датум: ____ . ____ . 2014.године
ПОНУЂAЧ / НОСИЛАЦ ГРУПЕ
М.П. ___________________
(потпис овлашћеног лица)
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- ПОМОЋНИ ОБРАСЦИОбразац ПО1

ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
ПОДНОСИЛАЦ:
Понуђач -Назив:
________________________________________________
Адреса: ________________________________________________
Контакт особа:
________________________________________________
Телефон/телефакс:_______________________________
Email:__________________________________________

ПРИМАЛАЦ:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
В АЉЕВО

ул.Владимира Назора број 2
14 000 В а љ е в о

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ БР. ЈН:ЈНОП/Д/1/2014 -ЛОЖ
УЉЕ
НЕ ОТВАРАТИ !
Датум и сат подношења: _____________________________________
(попуњава писарница)
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Образац ПО 2.

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
_____________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из _____________________ ул. __________________________________
бр.л.к. __________________________издата МУП__________________
овлашћује се да у име _________________________________________
_____________________________________________________________
(назив понуђача)
из ________________________, може да учествује у поступку:
за јавну набавку у отвореном поступку велике вредности број ЈН:ЈНОП/Д/ 01/2014, за набавку
ДОБРА - ЛОЖ УЉЕ,
ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево,ул.Владимира Назора бр.2,14 000 Ваљево
по јавном позиву ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево објављеном на Порталу
јавних набавки.
Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног
отварања понуда.
Овлашћење мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од
стране овлашћеног лица понуђача.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не
може користити.
Место___________________
Датум: ______________. 2014. год.
ПОНУЂAЧ / НОСИЛАЦ ГРУПЕ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
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Образац ПО 3.

ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку у отвореном поступку велике вредности број ЈН:ЈНОП/Д/ 1/2014, за набавку
ДОБРА - ЛОЖ УЉЕ,
ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево,ул.Владимира Назора бр.2,14 000 Ваљево
Потврђујем да сам у име предузећа
Назив предузећа:
_________________________________________
ПИБ:

________________________________________

Седиште предузећа:__________________________________________________
бр. ___
Место:

______________________________________________

Контакт особа:
Контакт телефон:

__________________________________________
____________________ факс: ___________________

преузео конкурсну документацију:
за јавну набавку у отвореном поступку велике вредности број ЈН:ЈНОП/Д/ 1/2014, за набавку
ДОБРА - ЛОЖ УЉЕ,
ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево,ул.Владимира Назора бр.2,14 000 Ваљево
ВАЖНО:
Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације проследити свим
понуђачима за које има доказ да су преузели конкурсну документацију.
У случају да потписану и оверену Потврду о преузимању конкурсне документације
понуђач не достави Наручиоцу поштом на њгову адресу може је доставити факсом
или печатирану и скенирану на e-mail: osdmnn@ptt.rs
ДАТУМ:
Овлашћено лице
ПОТПИС:

___________________________
:

___________________________
___________________________
М.П.

Напомена: Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања конкурсне
документације и попуњену и оверену доставља наручиоцу у најкраћем
могућем року. Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави
потврду о преузимању конкурсне документације.
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Основна школа
“Десанка Максимовић“ В а љ е в о
Конкурсна документација за јавну набавку велике вредности добара у отвореном
поступку дл.бр. 01-952 од 30.04.2014..год. – набавка лож уља
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