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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Дел.бр.417/01 од 2.3.2020.год.

ЕЛЕКТРО-САОБРАЋАЈНА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
ДОСИТЕЈЕВА БР.44Б
КРАЉЕВО

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-набавка бензина, дизел горива и мазива за возила
школе и потребе одвијања практичне наставе-обука вожње у блоку

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА БР.01/2020 ЈНМВ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ:1.1.1

Датум објављивања

2.3.2020.године

Рок за подношење понуда

11.3.2020.године до 11,00 сати

Јавно отварање понуда

11.3.2020.додине у 11,30 сати

Краљево, 2.3.2020.године
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу:
1.Наручилац:Електро-саобраћајна техничка школа „Никола Тесла“
Адреса:Доситејева бр.44б; 36000 Краљево
Интернет страница:www.estsnikolatesla.edu.rs
2.Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3.Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр.01/2020 ЈНМВ су добра-бензин,гориво и мазива за возила
школе и за потребе одвијања практичне наставе-обука вожње у блоку.
Опис предмета јавне набавке:набавка бензина, дизел горива и мазива за возила школе
и за потребе одвијања практичне наставе-обука вожње у блоку.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.Предмет јавне набавке:Предмет јавне набавке бр.01/2020 ЈНМВ су добра2.Опис из речника јавних набавки:
-09132000-Бензин
-09134200-Дизел гориво
-24951100-Мазива
2.Партија:Јавна набавка није обликована по партијама.

III ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА,РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,РОК ИСПОРУКЕ,МЕСТО
ИСПОРУКЕ ДОБАРА,ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
1.Врста , техничке карактеристике и квалитет
1.1.Безоловни моторни бензин 95
Мора да задовољи одредбе важећег Правилника о техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног порекла ( „Сл.гласник РС“ бр.111/2015 ,
106/2016,60/2017,117/2017, 120/2017,50/2018, 101/2018 и 93/2019).
1.2.Евро дизел
Мора да задовољи одредбе важећег Правилника о техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног порекла ( „Сл.гласник РС“ бр.111/2015,
106/2016,60/2017,117/2017, 120/2017,50/2018,101/2018 и 93/2019)
1.3.Мазива
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2.Количина и опис добара:

Опис добара

4

Количина

Безоловни моторни бензин 95

5270 литара

Евро дизел

3000 литара

Maзива

SAE 15-40 (за путничка возила)- паковање од
1 литра-укупно потребно 20 литара
SAE 30(за камион) – паковање од 1 литраукупно потребно 20 литара
UK 2 паковање од 0,5 литара-укупно потребно
3 литра
ХИПОИДНО SAE 90-паковање од 1 литраукупно потребно 5 литара

3.Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Понуђач обезбеђује квалитет који мора да задовољи све захтеве стандарда
одређене Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног
порекла ( „Сл.гласник РС“ бр.111/2015, 106/2016,60/2017,117/2017, 120/2017,50/2018,
101/2018 и 93/2019).
Контролу над квалитетом испоручених добара прати наручилац.
4.Рок, време и место испоруке добара:
Преузимање добара је сукцесивно, по потреби и захтеву наручиоца путем картица које
издаје изабрани понуђач, на бензинским пумпама на територији града Краљева, и у
случају потребе и на територији Републике Србије.
5.Евентуалне додатне услуге нису предвиђене.
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове, јер исти
нису потребни за конкретну јавну набавку.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И
ЧЛ.76.ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75.ЗЈН
1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75.Закона и то:
1)Да је регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући
регистар.(чл.75.ст.1тач)1. ЗЈН)
Доказ:Извод из регистра Агенције за привредне регистре,односно извод из регистра
надлежног Привредног суда.
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 и кривично дело преваре. (чл.75.ст.1тач)2. ЗЈН)
Доказ:
Правна лица и њихови законски заступници:
-Извод из казнене евиденције,односно уверење 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 и кривично дело преваре.(ово уверење се издаје и за дела из
надлежности Основног и Вишег суда)
-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.
-Извод из казнене евиденције,односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а
којим се потврђује да законски заступник понуђача 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 и кривично дело преваре(захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта законског заступника).
Предузетници и физичка лица:
-Извод из казнене евиденције,односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а
којим се потврђује да законски заступник понуђача 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 и кривично дело преваре(захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта законског заступника).
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Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
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3)Да је измирио доспеле порезе , доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Р.Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
(чл.75.ст.1тач)4. ЗЈН)
Доказ:Уверење Министарства финансија-Пореске управе да је измирио доспеле порезе
и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних прихода или потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази
у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Напомена:Понуђач услове из тач.1) до 3) из ове конкурсне
документације доказује Изјавом којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ,тачка 3. је
брисана у ЗЈН и из чл.76. ЗЈН-образац бр.1.
4)да има важећу дозволу(лиценцу) за обављање енергетске делатности издату од стране
Агенције за енергетику Републике Србије. (чл.75.ст.1тач)5. ЗЈН)
Доказ: Важећа лиценца за обављање енергетске делатности :енергетска делатност:
„Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање возила“ издату од
стране надлежног органа-Агенције за енергетику.

Понуђач подноси неоверену копију важеће лиценце.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа, а у конкретном случају важећу лиценцу
за обављање енергетске делатности: „Трговина моторним и другим горивима на
станицама за снабдевање возила“ издату од стране надлежног органа-Агенције за
енергетику, а понуђач треба у понуди да наведе интернет страницу на којој се
доказ налази.
У складу са чл.9.тачка 18) Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова(„Сл.гласник РС“бр.86/2015 и 91/2019) приликом сачињавања понуде употреба
печата није обавезна.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је
понуда оцењена као најповољнија тражити да достави на увид копије или оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Рок за достављање оригинала или оверених копија је 5 дана од дана упућивања захтева
од стране наручиоца.
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 о додели уговора, односно закључења уговора, односно током
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
1.2.Уколико понуђач подноси понуду са са подизвођачем, у складу са
чл.80.ЗЈН,подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл.75ст.1. тач. 1) до 4) ЗЈН,
и услов из чл.75.став 1.тач.5) за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
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1.3.Уколико понуду подноси група понуђача,сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуњава обавезне услове из чл.75.став 1.тач. 1) до 4) ЗЈН,а додатне услове испуњавају
заједно (кумулативно).
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2.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 , и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде. (чл.75.ст.2.ЗЈН)

Доказ: Изјавом којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл.75.став 1.тач.1)до 4) и додатни услов из
чл.76.ЗЈН –образац бр.1.

3.ДОДАТНИ УСЛОВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ.76.ЗЈН
1)Понуђач мора да има минимум 1 бензинску станицу на територији града Краљева и
мрежу бензинских станица на територији Р .Србије.

Доказ:понуђач доказује Изјавом којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл.75.став 1.тач.1)до 4) и из чл.76.
ЗЈН (Образац изјаве дат је у конкурсној документацији на-образац
бр.1)
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Образац бр.1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75.СТ.1.ТАЧ.1)ДО 4),
И 76.ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –ЈАВНА
НАБАВКА БР.01/2020 ЈНМВ
У складу са чл.77.ст.4.ЗЈН,под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,као
заступник понуђача,дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Понуђач____________________________________________________(навести назив
понуђача) у поступку јавне набавке бр.01/2020 ЈНМВ-набавка бензина,дизел горива и
мазива за возила школе и потребе одвијања практичне наставе-обука вожње у блоку ,
испуњава услове из чл.75.ст.1.тач.1) до 4) и чл.76.ЗЈН за предметну јавну набавку и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући
регистар.(чл.75.ст.1тач)1. ЗЈН).
2) Да понуђач 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 и кривично дело преваре. (чл.75.ст.1тач)2. ЗЈН).
3) Да је понуђач измирио доспеле порезе , доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Р.Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
(чл.75.ст.1.тач)4. ЗЈН).
4)Да има минимум 1 бензинску станицу на територији града Краљева и мрежу
бензинских станица у Р. Србије(чл.76.ЗЈН-додатни услов).
Место:_____________________
Датум:_____________________ М.П.

Понуђач
_________________________

Напомена: Изјаву потписује овлашћено лице понуђача.Уколико понуду подноси група
понуђача,изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.Образац копирати у довољном броју примерака.
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Образац бр.1.а
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ
ЧЛ.75.СТ.1.ТАЧКА 1) ДО 4) ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ –ЈАВНА НАБАВКА БР.01/2020 ЈНМВ
Подизвођач____________________________________________________(навести назив
подизвођача) у поступку јавне набавке бр.01/2020 ЈНМВ-набавка бензина, дизел
горива и мазива за возила школе и потребе одвијања практичне наставе-обука вожње у
блоку испуњава услове из чл.75.ст.1.тач.1)до 4) за предметну јавну набавку и то:
1)Да је регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући
регистар.(чл.75.ст.1тач)1. ЗЈН).
2)Да понуђач 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 и кривично дело преваре. (чл.75.ст.1тач)2. ЗЈН).
3)Да је понуђач измирио доспеле порезе , доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Р.Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
(чл.75.ст.1тач) 4. ЗЈН).
Место:_______________________
Датум:_________________________

Подизвођач
_____________________
М.П.

Напомена:Овај образац се попуњава само ако понуђач подноси понуду са
подизвођачем.Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и
оверена печатом.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2.НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији,затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду доставља група понуђача,на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Уколико се понуда подноси са подизвођачем на коверти мора бити назначено да се
ради о понуди са подизвођачем и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу:Електро-саобраћајна техничка школа „Никола
Тесла“,Доситејева бр.44б,36000 Краљево са назнаком:
„Понуда за јавну набавку добара-набавка бензина, дизел горива и мазива за
возила школе и за потребе одвијања практичне наставе –обука вожње у блоку, ЈН
бр.01/2020 ЈНМВ-НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до среде
11.3.2020.године до 11,00 сати.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази,обележити време пријема, и евидентирати број и датум понуде по
редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде.У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити,сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи све конкурсном документацијом тражене обрасце и прилоге:
ОБРАСЦИ:
- попуњен,потписан и печатом оверен образац бр.1
- попуњен,потписан и печатом оверен образац бр.1а уколико се понуда подноси са
подизвођачем
- попуњен,потписан и печатом оверен образац бр.2-образац понуде
- попуњен,потписан и печатом оверен образац бр.3-модел уговора
- попуњен,потписан и печатом оверен образац бр.4-образац изјаве о трошковима
понуде
- попуњен,потписан и печатом оверен образац бр.5-образац изјаве о независној понуди
- попуњен,потписан и печатом оверен образац бр.6- образац изјаве о достављању
менице и меничног овлашћења за повраћај авансног плаћања.
- попуњен,потписан и печатом оверен образац бр.7- образац изјаве о поштовању
обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању и условима
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рада,заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде
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ПРИЛОГ:
- неоверена копија важеће лиценце за обављање енергетске делатности
:енергетска делатност: „Трговина моторним и другим горивима на станицама за
снабдевање возила“ издату од стране надлежног органа-Агенције за енергетику
Р.Србије
3.ПАРТИЈЕ
Ова јавна набавка није обликована по партијама.
4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није допуштено.
5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:
Електро-саобраћајна техничка школа „Никола Тесла“,Доситејева бр.44б,36000
Краљево са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара-набавка бензина, дизел горива и мазива
за возила школе и и за потребе одвијања практичне наставе –обука вожње у блоку,
ЈН бр.01/2020 ЈНМВ-НЕ ОТВАРАТИ“,или
„Допуна понуде за јавну набавку добара-набавка бензина, дизел горива и мазива
за возила школе и за потребе одвијања практичне наставе –обука вожње у блоку,
на подручју рада саобраћај, ЈН бр.01/2020 ЈНМВ-НЕ ОТВАРАТИ“,или
„Опозив понуде за јавну набавку добара-набавка бензина,дизел горива и мазива за
возила школе и потребе одвијања практичне наставе –обука вожње у блоку, ЈН
бр.01/2020 ЈНМВ-НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара-набавка бензина,дизел горива и
мазива за возила школе и потребе одвијања практичне наставе –обука вожње у
блоку, , ЈН бр.01/2020 ЈНМВ-НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду доставља група понуђача,на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди,као и у случају
подношења понуде са подизвођачем.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
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6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуду или као подизвођач ,нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У обрасцу понуде –образац бр.2 понуђач наводи на који начин подноси понуду,односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или је подноси са
подизвођачем.
7.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде-образац бр.2 наведе да понуду подноси са подизвођачем, 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 у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача,уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем,тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације,у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова(Образац изјаве о испуњености услова за подизвођачаобразац бр.1а)
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу,на његов захтев,омогући приступ код подизвођача
,ради утврђивања испуњености тражених услова.
8.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача .
Уколико подноси група понуђача,саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
предметне јавне набавке,а који обавезно садржи податке из чл.81.ст.4. тач.)1) до 6) ЗЈН
и то податке о:
-члану групе који ће бити носилац посла,односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
-опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.01/2020 ЈНМВ

9.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИДИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:
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ДРУГЕ

Плаћање се врши на основу предрачуна достављеног од стране изабраног понуђача, а
набавка ће се вршити сукцесивно у току године путем картица издатих од стране
изабраног понуђача .
Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача, а у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама( „Сл.гласник
РС“бр.119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019) и предрачун мора бити регистрован у
Централном регистру фактура.
Место испоруке добара је на бензинским станицама понуђача на територији града
Краљева или на територији Републике Србије.
10.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима,са и без пореза на додату вредност,са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,с тим да ће
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена,наручилац ће поступити у складу са
чл.92.ЗЈН.
11.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ,ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ
О
ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА,ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ,ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ,ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ,ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.
11.1.Подаци о пореским обавезама:Пореска управа Министарства финансија
Републике
Србије,Саве
Машковића
3-5,
Београд,
интернет
адреса
www.poreskauprava.gov.rs
11.2.Подаци о заштити животне средине:се могу добити у Министарству
пољопривреде и заштите животне средине Р.Србије, Немањина 22-26, Београд,
интернет адреса www.merzs.gov.rs и у Агенцији за заштиту животне средине, Руже
Јовановића 27а, Београд, интернет адреса:www.sepa.gov.rs
11.3.Подаци о заштити при запошљавању и условима рада:могу се добити у
Министарству рада, запошљавања,борачке и социјалне политике Р.Србије, Немањина
22-26, Београд,интернет адреса:www.mrzsp.gov.rs
12.ПОДАЦИ О ВРСТИ , САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА.
Изабрани понуђач се обавезује да ће наручиоцу,уколико му се додели уговор о
јавној набавци мале вредности бр.јавне набавке 01/2020 ЈНМВ-набавка бензина, дизел
горива и мазива за возила школе и потребе одвијања практичне наставе –обука вожње
у блоку, на дан закључења уговора, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења
уговора, доставити бланко сопствену меницу евидентирану у регистру меница и
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овлашћења Народне банке Србије.Меница мора бити оверена печатом и потписана
од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење-писмо,са назначеним износом од 10% од укупне
вредности понуде без ПДВ-а која треба да буде са клаузулом «БЕЗ ПРОТЕСТА»,роком
доспећа «ПО ВИЂЕЊУ»
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном повлашћењу-писму и
потврду о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије.Рок важења менице је
30 дана дуже од истека рока за коначно испуњење уговорних обавеза понуђача која су
предмет обезбеђења.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.01/2020 ЈНМВ

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца:
Електро-саобраћајна техничка школа „ Никола Тесла „ , Доситејева бр.44б, 36000
Краљево, путем електронске поште на e-mail адресу : estsnikolatesla@mts.rs, или факсом
на број 036/511-05-40 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом »Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације јавне набавке
бр.01/2020 ЈНМВ.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда , дужан је да продужи рок за достављање понуда
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. ЗЈН.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА,ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
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После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача,односно његовог подизвођача.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу код понуђача,односно његовог подизвођача,наручилац ће понуђачу
оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца,односно да омогући наручиоцу
контролу(увид ) код понуђача,као и код његовог подизвођача.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.01/2020 ЈНМВ

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене,меродавна је укупна цена.
Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
16.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
17.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који има већи број пумпи на
територији града Краљева.
18.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду,запошљавању и условима рада,заштити животне средине,и
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
19.КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената,као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно свако заинтересовано
лице,које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено предаје
Републичкој комисији.
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Захтев за заштиту права доставља се непосредно, или путем поште
препоручено са повратницом, на адресу: Електро-саобраћајна техничка школа «Никола
Тесла»,Доситејева бр.44 б,36000 Краљево.
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Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење
понуда,без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чл.63.ст.2.Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.Захтев за заштиту права којим се
оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а
након истека рока из претходног става ,сматраће се благовременим уколико је поднет
најкасније до истека рока за подношење понуда.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније
у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
После доношења одлуке о додели уговора , или одлуке о обустави поступка
јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана
објављивање 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 ст.4. и 5. овог
одељка конкурсне документације , а подносилац захтева га није поднео пре истека тог
рока.Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
од 60.000,00 динара (број рачуна: 840-30678845-06, позив на број 50-016, сврха уплате
Републичка административна такса са назнаком за јавну набавку бр.01/2020 ЈНМВ,
корисник :Буџет Р.Србије) и да доказ о уплати таксе достави уз поднети захтев за
заштиту права.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.138.-167.ЗЈН.
21.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за поношење захтева за заштиту права из чл.149.ЗЈН.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права,а у складу са чл.112.став 2.тачка 5)
ЗЈН.
22. ИЗМЕНЕ ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА
Извршиће се у складу са чл.115.ЗЈН ,а нарочито уколико дође до промене цена на
тржишту нафтних деривата које утичу на целокупну потрошњу у конкретној јавној
набавци(количина добара и сл.).
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Образац бр.2

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр.________________________(навести заводни број код понуђача) за јавну
набавки бр.01/2020 ЈНМВ-набавка бензина, дизел горива и мазива за возила
школе и потребе одвијања практичне наставе-обука вожње у блоку
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача
Матични број понуђача
Порески
идентификациони
понуђача(ПИБ):

број

Име особе за контакт
Електронска адреса понуђача(е-mail)
Teлефон
Факс
Број рачуна понуђача и назив банке
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2.ПОНУДУ ПОДНОСИ
А)САМОСТАЛНО
Б)КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
В)СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
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Напомена:заокружити начин подношења понуде и уписати податке о члану групе
понуђача,уколико се подноси заједничка понуда, односно податке о подизвођачу
уколико се подноси понуда са подизвођачем.

3.ПОДАЦИ О ЧЛАНУ
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ)

ГРУПЕ

ПОНУЂАЧА

(О

УЧЕСНИКУ

У

Назив члана групе понуђача
Адреса члана групе понуђача
Матични број
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт
Напомена:Податке о члану групе понуђача попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду,а уколико постоји већи број учесника у заједничкој
понуди-чланова групе потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког учесника у заједничкој понуди.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.01/2020 ЈНМВ
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4.ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача
Адреса подизвођача
Матични број
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део набавке који ће извршити
подизвођач

Напомена:Подаци о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са поизвођачем, а а уколико постоји већи број подизвођача потребно је да
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави
за сваког подизвођача.

5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Опис добара

Количина

Безоловни моторни бензин БМБ 95

5270 литара

Евро дизел

3000 литара

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.01/2020 ЈНМВ
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SAE15-40(за путничка возила) 20 литара

Мазива

SAE 30 (за камион) 20 литара

UK2 3 литра

HIPOIDNO SAE -90 5 литара

ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (ПО ЛИТРУ) БЕЗ

Безоловни моторни бензин БМБ 95

ПДВ-А
Евро дизел
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (ПО ЛИТРУ) СА

Безоловни моторни бензин 95

ПДВ-ОМ

Евро дизел
SAE 15-40 (за путничка возила)- паковање од

ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА(

ПО 1 литра-

ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ) без ПДВ-а и са SAE 30(за камион) – паковање од 1 литраПДВ-ом ЗА МАЗИВА
UK 2 паковање од 0,5 литара-

ХИПОИДНО SAE 90-паковање од 1 литра-
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УКУПНА

ЦЕНА

без

ПДВ-а

за

безоловни бензин и евро дизел
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом за
безоловни бензин и евро дизел
УКУПНА

ЦЕНА

без

ПДВ-а

за

мазива
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом за
мазива
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

ПУТЕМ
КАРТИЦА
ПОНУЂАЧАСУКЦЕСИВНО, у року од годину дана
од дана закључења уговора, авансно по
предрачуну.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

120 ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА
ПОНУДЕ

МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

НА БЕНЗИНСКИМ
ПОНУЂАЧА

Датум:_____________________

М.П.

СТАНИЦАМА

Понуђач
________________________

Напомена:Образац понуде потписује овлашћено лице понуђача и исти мора да
попуни и овери печатом,чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу
понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду образац потписује
,и оверава печатом овлашћени члан групе понуђача или сви понуђачи из групе
понуђача ,односно њихова овлашћена лица.Уколико се понуда доставља
подизвођачем образац понуде потписује овлашћено лице понуђача.

22

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.01/2020 ЈНМВ

Образац бр.3
Попуњава,потписује и оверава печатом овлашћено лице понуђача.
У случају да се подноси заједничка понуда уносе се подаци о сваком члану групе,а
модел уговора потписује овлашћени представник групе понуђача или сви чланови
групе понуђача,односно њихова овлашћена лица.
У случају да је поднета понуда са подизвођачем наводе се и његови подаци, а
уговор потписује само овлашћено лице понуђача.
VIII МОДЕЛ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци-набавка бензина,дизел горива и мазива за возила и
потребе одвијања практичне наставе-обука вожње у блоку,
путем картица за бензин, дизел гориво и мазива
Закључен између следећих уговорних страна:
1. Електро-саобраћајне техничке школе „Никола Тесла“ са седиштем у Краљеву,
адреса:Доситејева бр.44б, матични број:07607202, шифра делатности: 8532, текући
рачун: 840-1113660-22, ПИБ:: 101775518, коју заступа директор Бранислав
Мићовић ( у даљем тексту:Наручилац) и
2.Добављача:
________________,
из
__________адреса______________,
ПИБ________________,матични број____________,рачун бр___________________
код банке_____________кога заступа директор ________________, (у даљем
тексту:Добављач)
Добављача:
________________,
из
__________адреса______________,
ПИБ________________,матични број____________,рачун бр___________________
код банке_____________кога заступа директор ________________, (у даљем
тексту:Добављач)
Добављача:
________________,
из
__________адреса______________,
ПИБ________________,матични број____________,рачун бр___________________
код банке_____________кога заступа директор ________________, (у даљем
тексту:Добављач)
Добављача:
________________,
из
__________адреса______________,
ПИБ________________,матични број____________,рачун бр___________________
код банке_____________кога заступа директор ________________, (у даљем
тексту:Добављач)
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ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу позива за подношење понуда у поступку јавне набавке
мале вредности бр.01/2020 ЈНМВ, објављеног на Порталу јавних набавки од
2.3.2020.године. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности - набавка
бензина , дизел горива и мазива за потребе возила школе и одвијања практичне
наставе-обука вожње у блоку- да је Добављач , дана ______2020.године, доставио
понуду бр.______ од _____2020.год.која је саставни део овог Уговора;
- да понуда Добављача у свему,одговора спецификацији из конкурсне документације,
која је саставни је део овог Уговора;
-да је наручилац,сходно одредби чл. 108. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“
бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) донео одлуку о додели уговора.
Члан 1.
Предмет Уговора је купопродаја нафтних деривата коришћењем картице за гориво и
мазива Продавца (у даљем тексту Картица) у свему према Понуди бр.______ од 2020.
године.
Продавац се обавезује да Купцу, за потребе његових возила испоручује нафтне
деривате на својим бензинским станицама.
Уговорена укупна цена без урачунатог ПДВ-а износи
___________________________________________ динара
(словима_____________________________________________), а са ПДВ
___________________________________________динара
(словима_____________________________________________).
Члан 2.
Добављач се обавезује да робу из чл.1 ст.1 овог Уговора продаје купцу по
јединичним ценама из понуде. Уговорне стране су сагласне да се цене предмета јавне
набавке могу променити у току трајања уговора и то искључиво условљене кретањем
цена нафте и нафтних деривата на тржишту, при чему се врше промене ценовника у
складу са одлуком добављача,а о чему мора у писаној форми бити обавештен
наручилац који задржава право једностраног раскида уговора због промене цена.
Цене нафтних деривата су цене важеће на дан преузимања робе на бензинским
станицама Добављача .
Члан 3.
Наручилац се обавезује да Добављачу достави потписан и печатом оверен
списак својих моторних возила са регистарским бројевима – називом корисника и
врстом нафтних деривата који представља саставни део овог Уговора.
Наручилац се обавезује да за свако своје возило од Добављача купује искључиво
гориво наведено у спецификацији из претходног става.
Члан 4
Добављач се обавезује да на име финансијског обезбеђења извршења посла
достави наручиоцу један примерак бланко сопствене менице са меничним овлашћењем
Потврду пословне банке о извршеној регистрацији менице и фотокопију картона
депонованих потписа, у року од 5 дана од дана закључивања уговорач
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Члан 5.
Закључивањем овог Уговора, Наручилац прихвата сва права и обавезе утврђене
Општим правилима и условима за издавање и коришћење картице за гориво и мазива,
која доставља Добављач и чине саставни део овог Уговора .
Члан 6.
Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата које
врши Наручилац.
Картице се издају Наручиоцу након потписивања овог уговора сагласно спецификацији
возила за издавање Картице.
Члан 7.
Уговорне стране су дужне да изврше примопредају Картица, о чему се саставља
Записник који потписују овлашћени представници обе уговорне стране.
Наручилац се обавезује да Картице чува са дужном пажњом да не би дошло до
злоупотребе или губитка. Наручилац се обавезује да у случају губитка, крађе или
уништења Картице, о томе без одлагања обавести Добављача у писаној форми.
Добављач се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или уништењу
картице, исту утврди неважећом.
У случају раскида-непродужавања уговора, Добављач је дужан да картице врати
продавцу.
Члан 8.
Наручилац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење Картице.
Наручилац уплаћује динарска средства на текући рачун Добављача бр.
____________________________________.
Наручилац уплату врши на основу предрачуна и према инструкцијама Добављача са
обавезним навођењем броја предрачуна у пољу позива на број у налогу за плаћање.
Број предрачуна важи само за једну уплату Наручиоца, при чему приликом сваке
уплате Наручилац наводи број новог предрачуна који добија од Добављача у пољу
позива на број у налогу за плаћање.
На основу извршених уплата, наручиоцу се на крају месеца издаје спецификација о
потрошњи-признаница о потрошњи у претходном месецу по картици.
Члан 9
Наручилац може преузимати нафтне деривате путем картице издате од стране
добављача, до износа уплаћених средстава.
Наручилац задржава право да путем картице потроши мању количину
бензина,дизел горива и мазива наведену у обрасцу бр.2-обрасцу понуде, која чини
саставни део овог уговора.
Члан 10.
Добављач доставља Наручиоцу коначан рачун за сваку испоруку горива по
предрачуну.
Члан 11.
Добављач гарантује квалитет понуђене робе одговара квалитету одређеном у
Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл.
гласник РС „бр.111/2015 , 106/2016,60/2017,117/2017 ,120/2017,50/2018 , 101/2018 и
93/2019)
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Члан 12.
Добављач има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у
ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања /
пријема робе.
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У случају приговора на количину робе, Наручилац одмах обавештава Добављача који
је дужан да упути Комисију за решавање рекламација која ће на лицу места утврдити
чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник.
У случају приговора на квалитет робе, Наручилац одмах обавештава Добављача који
упућује стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу.
Наручилац и добављач су сагласни да до момента окончања рекламационог
поступка, који не може трајати дуже од 15 (петнаест) календарских дана, свака страна
сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом.
Уколико се утврди да рекламација није основана, трошкове поступка рекламације
сноси Наручилац који је дужан да настале трошкове плати Добављачу у року од 8
(осам) радних дана од дана када га Добављач позове да измири тај дуг уз достављање
књижног задужења на износ насталих трошкова.
Члан 13.
Дејство више силе подразумева случај који ослобађа од одговорности за
извршавање свих, или неких, уговорених обавеза, као и за накнаду штете за делимично,
или потпуно, неизвршење уговорених обавеза, ону уговорну страну код које је
наступио случај више силе, или обе уговорне стране, када је код обе уговорне стране
наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више
силе одлаже се за време њеног трајања.
Под дејством више силе се подразумева нарочито следеће, али не
ограничавајући се на набројане случајеве: пожар, поплава, земљотрес, ратно стање,
мобилизација, непријатељско деловање, побуна, штрајк (под којим се не подразумева
штрајк Добављача), саботажа (под којом се не подразумева саботажа Добављача или
Наручиоца), епидемија, саобраћајна и природна катастрофа, увођење ембарга, блокаде
или санкције од стране органа или организација међународне заједнице или више
држава, акт органа међународне заједнице уперен против било које од уговорних
страна, блокаде организоване од трећих лица, акти државних органа власти и
управљања, друге ванредне оклолности које уговорне стране нису могле предвидети
или избећи, а које су проузроковале престанак рада и/или непланирани ремонт
Рафинерије Добављачаи/или нафтовода, као и наступање других догађаја који се не
могу приписати кривици једне од уговорних страна или обема уговорним странама а
који, у потпуности или делимично, спречавају или онемогућавају једну од уговорних
страна или обе уговорне стране да изврше уговорне обавезе, а уговорна страна или
уговорне стране их нису могле предвидети или избећи.
Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед
дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 24
(двадесетчетири) часа писаним путем обавести другу уговорну страну о настанку ових
околности и њиховом процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о
постојању више силе.
Уговорна страна код које је наступио случај више силе, дужна је да предузме све
потребне радње ради отклањања последица које онемогућавају извршавање њених
уговорних обавеза, да обавештава другу уговорну страну колико ће трајати препреке
проузроковане вишом силом у односу на извршавање уговорних обавеза, као и да другу

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.01/2020 ЈНМВ

уговорну страну одмах обавести о престанку дејства више силе. Ова клаузула се на
одговарајући начин примењује и када је случај више силе наступио код обе уговорне
стране.
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За време трајања више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и
штету.
Ако деловање више силе спречи уговорне стране да извршавају своје обавезе,
или део својих обавеза, у периоду дужем од 30 (тридесет) календарских дана, уговорне
стране ће се споразумети о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора и о
томе ће закључити анекс овог Уговора, или споразум о раскиду овог Уговора.
Међусобно обавештавање уговорних страна у случају наступања више силе, врши се
искључиво у писаној форми
Члан 14.
Уговор се закључује на одређено време , на годину дана од дана закључења
уговора.
Уговор престаје да важи и пре истека рока утврђеног у претходном ставу уколико
наручилац утроши сва средства планирана за ову набавку.
Свака уговорна страна може отказати Уговор искључиво писменим путем , са отказним
роком од месец дана.
Члан 15.
Овај Уговор се може изменити или допунити у писаној форми - закључивањем
анекса уговора, у складу са чл.115.Закона о јавним набавкама, а нарочито уколико дође
до промене цена на тржишту нафтних деривата, које утичу на целокупну потрошњу у
конкретној јавној набавци (количина добара и сл.).
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој
извршеној статусној или организационој промени, као и све друге промене везане за
опште податке (текући рачун, адреса, овлашћена лица и др.).
Члан 16.
За све што овим Уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и других законских прописа који се односе на предмет
Уговора.
У случају спора у вези реализације овог уговора стране уговарају надлежност
Привредног суда у Краљеву.
Члан 17.
Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени заступници
обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан,
Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.
Члан 18.
Овај Уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерка,од којих по 2 (два) за сваку
уговорну страну.
Добављач
________________________

Наручилац
_______________________
Бранислав Мићовић,директор

27

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.01/2020 ЈНМВ

Образац бр.4
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88.став.1.ЗЈН,понуђач__________________________(навести назив
понуђача) доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у
поступку јавне набавке мале вредноисти бр.01/2020 ЈНМВ,како следи у табели:

Врста трошкова

Износ трошкова у динарима

Укупан износ трошкова припремања
понуде
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 спњецификацијама наручиоца и
трошкове прибављања средстава обезбеђења,под условом да је понуђач тражио накнаду
тих трошкова у својој понуди.
Датум_____________________

М.П.

Понуђач
__________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
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Образац бр.5
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чл.26.ЗЈН________________________________________(навести назив
понуђача) даје:
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности бр.01/2020 ЈНМВ-набавка бензина,дизел горива
и мазива за возила школе и потребе одвијања практичне наставе-обука вожње у блоку ,
поднео независно,без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:_____________________

М.П.

Понуђач
_______________________
(потпис овлашћеног лица понуђача)

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

29

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.01/2020 ЈНМВ

Образац бр.6
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ
ОВЛАШЋЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА

И

МЕНИЧНОГ

Овом изјавом потврђујемо да ћемо наручиоцу Електро-саобраћајној техничкој школи
„Никола Тесла“у Краљеву,уколико нам се додели Уговор за јавну набавку мале
вредности бр.01/2020 ЈНМВ-набавка бензина , дизел горива и мазива за возила и
потребе одвијања практичне наставе-обука вожње у блоку, у року од 5 дана од дана
закључења уговора доставити бланко сопствену меницу едентирану у регистру меница
и овлашћења Народне банке Србије.Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање,а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење-писмо,са назначеним износом од 10% од укупне
вредности понуде без ПДВ-а која треба да буде са клаузулом «БЕЗ ПРОТЕСТА»,
роком доспећа «ПО ВИЂЕЊУ»
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном повлашћењу-писму и потврду
о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије.Рок важења менице је 30 дана
дуже од истека рока за коначно испуњење уговорних обавеза понуђача која су предмет
обезбеђења.
Датум:_________________________ М.П.

Понуђач
_______________________
(потпис овлашћеног лица понуђача)
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Образац бр.7
XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ПРОПИСАНИХ У
ЧЛ.75.СТ.2.ЗЈН
У вези са чл.75.ст.2.Закона о јавним набавкама,као заступник понуђача дајем под
пуном кривичном и материјалном одговорношћу,следећу:
ИЗЈАВУ
Да је понуђач __________________________________(назив понуђача) при
састављању понуде у јавној набавци бр.01/2020 ЈНМВ поштовао обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању и условима рада,заштити животне
средине,као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

Датум:_____________________

М.П.

Понуђач
_______________________
(потпис овлашћеног лица понуђача)

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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Комисија за јавну набавку
_________________________
Радослав Голубовић,с.р.
__________________________
Милена Јанковић,с.р.
__________________________
Марија Кнежевић,с.р.

