Институт за повртарство
Карађорђева 71, Смедеревска Паланка

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ГОРИВО

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.2

Број: 22/231
Датум: 05.03.2020. године

Март 2020. године
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр 1.1.2 ГОРИВО

1/ 30

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у
даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.
86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.1.2, број 22/229 од 05.03.2020. и
Решења о именовању Службеника за спровођење поступка јавне набавке 1.1.2 број 22/230 од
05.03.2020. године припремљена је:
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1.

Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Назив наручиоца: Институт за повртарство Смедеревска Паланка
Адреса наручиоца: Карађорђева 71, 11420 Смедеревска Паланка
Интернет страница: www.institut-palanka.co.rs
ПИБ: 104648345
Матични број: 20206918

1.2.

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.
Позив за подношење понуда објављен је 05. марта 2020. године на Порталу Јавних Набавки и
интернет страници наручиоца.

1.3.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке куповина горива за службене потребе Института за повртарство доо.
Назив и ознака из општег речника набавки: 09100000 – Горива

1.4.

Циљ поступка

Поступак се проводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити закључен са
понуђачем којем наручилац Одлуком додели уговор.

1.5.

Партије

Набавка није подељена у партије.

1.6.

Напомена уколико је у питању резервисана набавка

Није резервисана набавка

1.7.

Лице за контакт

Мирјана Милановић, Службеник за јавне набавке
Електронска адреса: javne.nabavke@institut-palanka.co.rs
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки

Предмет јавне набавке куповина горива за службене потребе Института за повртарство.
Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 09100000 – Горива

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Предмет јавне набавке је куповина горива за службене потребе Института за повртарство –
бензина, дизел горива, гасног уља и аутогаса на малопродајним објектима понуђача,
безготовинским плаћањем дебитним картицама или корпоративним картицама понуђача.

3.1.

Спецификација

Врсте горива и количина:
Врста

Oзнака

Јединица мере

Количина

Evro Premium BMB 95

EP BMB 95

Литара

2.800

Evro Dizel

EUD

Литара

3.000

Evro Dizel Plus

EUD Plus

Литара

500

Autogas

TNG

Литара

1.000

Dizel gorivo Gasno ulje 0.1

Gasno ulje 0.1

Литара

7.800

Количине дате у спецификацији су планиране и дате су у оријентационом износу. Наручилац
задржава право да поручи већу или мању количину од планиране или да одустане од дела
набавке.
Evro dizel plus је евро дизел гориво са квалитетом који је додавањем адитива побољшан у
односу на основни евро дизел.
Понуда мора бити комплетна, односно мора садржати све специфициране ставке. У противном
иста ће се сматрати неодговарајућом и неће се бодовати.

3.2.

Квалитет

Под квалитетом се подразумева да гориво који ће одабрани понуђач испоручити мора бити
одређен прописима СРПС и Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива
нафтног порекла (Службени гласник РС 111/2015, 106/2016, 60/2017, 117/2017, 120/2017), као
и Правилником о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас (Службени гласник РС
97/2010, 123/2012, 63/2013).

3.3.

Рок и начин испоруке

Као рок испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране наручиоца на
малопродајним објектима – бензинским пумпама.
Добављач ће робу испоручивати сукцесивно, према потребама наручиоца, док траје уговор
или до утрошка финансијских средстава, на малопродајним објектима – бензинским пумпама
на територији Републике Србије. Понуђач је дужан да Наручиоцу изда и достави дебитне
корпоративне картице на његов захтев.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1.

Обавезни услови из члана 75. Закона

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава следеће
услове:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Доказ за правна лица – Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда,
Доказ за предузетнике – Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра.
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;
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Oсновног суда на
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ за правно лице:

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника
дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Доказ за физичко лице и
предузетнике:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
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3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
Доказ за правно лице:

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе према
седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода.

Доказ за предузетнике:

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе
према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода.

Доказ за физичко лице:

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе
према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода.

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда

4) Да је 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
Доказ: попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део
конкурсне документације.
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке
Доказ за правно лице и
предузетнике:

Да има важећу дозволу (лиценцу) за обављање енергетске делатности издату од стране Агенције за енергетику Републике Србије.

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.

Напомена:

Понуђач подноси неоверену копију важеће лиценце

4.2.

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове у
погледу техничких услова за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона,
уз достављање следећих доказа:
1. Да располаже са минималном техничком опремљеношћу, што подразумева
распрострањеност продајне мреже на територији Републике Србије, односно број
продајних места – пумпи; да понуђач има минимум 40 пумпи. У број бензинских
станица се рачунају само бензинске станице понуђача на којима се точи Евро дизел и
Евро премијум БМБ 95 гориво.
2. Да има најмање 1 (једну) бензинску пумпу до 40 км удаљености од седишта наручиоца
– Карађорђева 71, Смедеревска Паланка, на којој се точе све врсте горива из
спецификације.
3. Понуђач је у обавези да наручиоцу омогући преузимање нафтних деривата у канте,
канистере, бурад и другу амабалажу на свим бензинским пумпама у Републици Србији.
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4.3.

Услови које мора да испуни подизвођач ако извршење набавке делимично
поверава подизвођачу у складу са чланом 80. Закона

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити
подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће повeрити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о
испуњености обавезних услова и додатних услова (чланова 75. и 76. Закона о јавним
набавкама). Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

4.4.

Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача
у складу са чланом 81. Закона

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно,
осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.

4.5.

Упуство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона

Испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1 тачка 1)-4) доказује се достављањем
попуњене, потписане и оверене Изјаве којом понуђач, подизвођач или понуђач који је члан
групе понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услове, која је саставни део конкурсне документације.
Испуњеност обавезног услова из члана 75 став 1 тачка 5) доказује се достављањем важеће
лиценце за обављање енергетске делатности: енергетска делатност: „Трговина моторним и
другим горивима на станицама за снабдевање возила“ издату од стране надлежног органаАгенције за енергетику. Доказ доставити као неоверену копију.
По истом принципу, доказе достављају и подизвођач и понуђач који је члан групе понуђача.
Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора писмено затражити од понуђача чија
је понуда на основу извештаја Комисије оцењена као најповољнија, да у року од 5 дана од
дана позива наручиоца достави на увид копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном року који не достави на увид копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр 1.1.2 ГОРИВО

7/ 30

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно
доступни.
Уколико је понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, уписан у регистар
понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова,
ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде,
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то,
наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном
року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним
набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником
(нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на
српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

4.6.

Упуство како се доказује испуњеност услова из члана 76. Закона

Испуњеност додатних техничких услова доказује се:
Услов 1: Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача са бројем и списком
продајних места – пумпи са локацијама у Републици Србији са навођењем места и адресе
сваке бензинске пумпе. (Образац бр. 7)
Услов 2: Попуњена, потписана и оверена Изјава о адреси најближе бензинске станице (улица и
број) до седишта наручиоца (Образац бр. 8 ).
Услов 3: Понуђач доказује попуњеном и овереном Изјавом (Образац бр. 9).
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5. УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1.

Језик на којем понуда мора бити састављена

Понуда мора бити састављена на српском језику.

5.2.

Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена

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 је потребно навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
На предњој страни коверте или на кутији је потребно навести: Понуда за јавну набавку, ЈН број
1.1.2, са напоменом „Не отварати“.
Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити
њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и печатом
оверава. Пожељно је да сва документа достављена уз понуду буду повезана траком или
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови и печат.

5.3.

Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона

Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, допуни
или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео понуду, са ознаком: „Измена понуде“,
„Допуна понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку, „НЕ ОТВАРАТИ“, редни број ЈН бр. 1.1.2.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно
доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или
опозове своју понуду.

5.4.

Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити
да учествује у више заједничких понуда

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не
може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.

5.5.

Понуда са подизвођачем

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
- у Обрасцу понуде наведе опште податке о подизвођачу, 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;
- за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у
делу 4.3. конкурсне документације.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач, односно
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добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан
да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања
испуњености услова.

5.6.

Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача. 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:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити вршена плаћања;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Носилац посла дужан је да:
- у Обрасцу понуде наведе опште податке освим понуђачима из групе понуђача;
- за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова начин
предвиђен у делу 4.4 Конкурсне документације.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.

5.7.

Рок за достављање понуда

Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца на адреси Карађорђева 71,
Смедеревска Паланка, пристигла закључно са 16.03.2020. године, до 11:00 часова. Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у писарницу наручиоца на адреси
Карађорђева 71, Смедеревска Паланка, закључно са 16.03.2020. године, до 11:00 часова.

5.8.

Место, време и начин отварања понуда

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана
16.03.2020. године, у 11:05 часова на адреси Карађорђева 71, Смедеревска Паланка, Мала
сала. У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре
почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати
поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих
ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.

5.9.

Понуде са варијантама

Понуде са варијантама нису дозвољене.

5.10. Захтеви од значаја за прихватљивост понуде
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим
техничким карактеристикама.
Рок испоруке услуге мора да одговара уговором договореним условима.
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5.11. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају навођења краћег рока, понуда ће бити одбијена због битног недостатка понуде.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

5.12. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди мора бити изражена у динарима, без ПДВ-а и мора бити фиксна.
Понуда обавезно садржи елементе на основу којих је формирана коначна цена према
техничким спецификацијама које су саставни део ове конкурсне документације.
Понуду треба формирати тако да коначна јединична цена буде изражена са претходно
урачунатим свим евентуалним попустима према природи предмета набавке и другим
олакшицама које цену чине нижом.
Понуђач сноси све трошкове везане за припрему и достављање понуде.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним.

5.13. Средство обезбеђења за добро извршење посла
Понуђач са којим буде потписан уговор о предметној јавној набавци (добављач), обавезан је
да, у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора, као средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла преда наручиоцу бланко соло меницу са одговарајућим
меничним овлашћењем, доказом о регистрацији менице и копијом картона депонованих
потписа. Средство обезбеђења за добро извршење посла траје 10 (десет) дана дуже од истека
рока трајања уговора и извршења предметних услуга. Вредност средства обезбеђења за добро
извршење посла утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности
уговора без обрачунатог пореза на додату вредност. Уколико изабрани понуђач не обезбеди и
не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, уговор
не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац задржава право да потпише уговор са
следећим најбоље рангираним понуђачем.

5.14. Заштита података и поверљивост
Обзиром да предметна набавка не садржи поверљиве информације које ставља понуђачима
(и њиховим евентуалним подизвођачима) на располагање, Наручилац нема посебне захтеве у
погледу заштите поверљивости података.
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју
„ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
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5.15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, електронске
поште на e-mail javne.nabavke@institut-palanka.co.rs 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.
Уколико се додатне информације или појашњења траже путем електронске поште, то се може
вршити искључиво у радно време Наручиоца, радним даном од 07:00 до 15:00 часова. Субота
и недеља су нерадни дани. У супротном, ако се комуникација врши мимо овог радног времена,
сматраће се да је Наручилац Захтев за додатним информацијама или појашњењима примио
првог наредног дана, у радно време, и у односу на то ће се посматрати благовременост
захтева.
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 на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 1.1.2.”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
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, и
то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача
путем електронске поште, 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
да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

5.16. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од
понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно
његовог подизвођача
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 (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
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 јединична цена.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр 1.1.2 ГОРИВО

12/ 30

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.

5.17. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа
понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без
ПДВ-а.
Уколико две или више понуда имају исти понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача као који има бољу развијеност продајне мреже.

5.18. Коришћење патената 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.

5.19. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача са детаљним
упутством о садржини потпуног захтева
Захтев за заштиту права може да поднесе 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 овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка
комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail:
javne.nabavke@institut-palanka.co.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу
наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење
о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева.
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 чланом 63. став 2. ЗЈН указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок
за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
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Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да захтев достави на начин да га Републичка
комисија за заштиту права и наручилац приме у најкраћем могућем року. Ако се захтев
доставља непосредно или електронском поштом, подносилац захтева мора имати потврду
пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се доставља путем поште мора се послати
препоручено са повратницом. Ако наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је захтев
достављен дана када је пријем одбијен.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе је потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН
која садржи следеће елементе:
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке
Сврха плаћања
поводом које се подноси захтев за заштиту права
Корисник/прималац
Буџет Републике Србије
Износ
60.000,00 динара
Шифра плаћања
153 или 253
Број рачуна
840-30678845-06
Број модела
97
Подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
Позив на број
захтев за заштиту права

5.20. Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Наручилац ће, у складу са
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока за подношење захтева за заштиту права,
закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда. Ако понуђач којем је
додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи
уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.
75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
- чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6);
7) Образац изјаве понуђача о испуњености додатних услова – Услов 1: Попуњена,
потписана и оверена Изјава од стране понуђача са бројем и списком продајних места –
пумпи са локацијама у Републици Србији са навођењем места и адресе сваке
бензинске пумпе (Образац 7);
8) Образац Изјаве понуђача о испуњености додатних услова - Услов 2: Изјава о адреси
најближе бензинске станице од седишта наручиоца (Образац 8);
9) Образац изјаве понуђача о испуњености додатних услова – Услов 3: Изјава понуђача да
ће омогућити наручиоцу преузимање нафтних деривата у канте, канистере, бурад и
другу амабалажу на свим бензинским пумпама у Републици Србији (Образац 9);
10) Модел уговора.
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ОБРАЗАЦ 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара - Гориво, ЈН број
1.1.2.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив: ____________________________________________________________________
Адреса: ____________________________________________________________________
Матични број: ______________________________________________________________
Порески идентификациони број (ПИБ): _________________________________________
Име особе за контакт: ________________________________________________________
Електронска адреса (e-mail): __________________________________________________
Телефон: ___________________________________________________________________
Телефакс: __________________________________________________________________
Број рачуна и назив банке: ____________________________________________________
Лице овлашћено за потписивање уговора _______________________________________

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) Самостално _______________________________
Б) Са подизвођачем __________________________
В) Као заједничку понуду ______________________
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

Датум

Понуђач
М.П.

_____________________________

________________________________
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Датум

Понуђач
М.П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може
да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за
сваку партију посебно.
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ОБРАЗАЦ 2
СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
Количина

Јединична цена
без ПДВ-а
(дин.)

Попуст по
јединичној
цени (дин)

Јединична
цена са
попустом без
ПДВ-а (дин.)

Укупна вредност
без ПДВ-а (дин.)

Укупна вредност
са ПДВ-ом (дин.)

5

6

7=(5-6)

8=(4х7)

9=(8х1,20)

Предмет ЈН

Oзнака

Јединица
мере

1

2

3

4

Euro Premium BMB 95

EP BMB 95

Литара

2.800

Euro Dizel

EUD

Литара

3.000

Euro Dizel Plus

EUD Plus

Литара

500

Autogas

TNG

Литара

1.000

Dizel gorivo Gasno ulje 0.1

Gasno ulje 0.1

Литара

7.800
Укупно:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колону 6 уписати колико износи евентуални попуст по јединичној цени без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колону 7 уписати колико износи јединична цена са попустом без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавкеи то тако што ће од
једниничну цену без ПДВ-а (колона 5) умањити за вредност попуста (колона 6);
 у колону 8 уписати укупну вредност без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са
попустом без ПДВ-а (наведену у колони 7) са траженим количинама (које су наведене у колони 4);
 у колону 9 упистаи укупну вредност са ПДВ-ом, и то тако што ћемо укупну вредност без ПДВ-а помножити са коефицијеном 1,20
 Укупно (последњи ред): у затамњени део уписати збир свих вредности из колоне 8 и збир свих вредности из колоне 9.

.
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Напомена
Количине дате у спецификацији су планиране и дате су у оријентационом износу. Наручилац
задржава право да поручи већу или мању количину од планиране или да одустане од дела
набавке. Количине предметних добара могу се кретати највише до уговорене вредности јавне
набавке.
Понуда мора бити комплетна, односно мора садржати све специфициране ставке. У
противном иста ће се сматрати неодговарајућом и неће се оцењивати.

Квалитет
Под квалитетом се подразумева да гориво који ће одабрани понуђач испоручити мора бити
одређен прописима СРПС и Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива
нафтног порекла (Службени гласник РС 111/2015, 106/2016, 60/2017, 117/2017, 120/2017), као
и Правилником о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас (Службени гласник РС
97/2010, 123/2012, 63/2013).

Рок испоруке
Као рок испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране наручиоца на
малопродајним објектима – бензинским пумпама.

Место испоруке и начин плаћања
Добављач ће робу испоручивати сукцесивно, према потребама наручиоца, док траје уговор, на
малопродајним објектима – бензинским пумпама на територији Републике Србије. Плаћање се
врши дебитним картицама или корпоративним картицама понуђача.

Рок важења понуде: ___________ дана од дана отварања понуде.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ 3
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ______________________________,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за ЈНМВ 1.1.2 Гориво, како следи у табели:
Врста трошка

Износ трошка у РСД

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 спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ 4
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности добара – Гориво бр. 1.1.2 поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр 1.1.2 ГОРИВО

21/ 30

ОБРАЗАЦ 5
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне набавке
мале вредности – добара – Гориво, бр. 1.1.2, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,
и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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ОБРАЗАЦ 6
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ

Подизвођач _____________________________________________ у поступку јавне
набавке мале вредности – добара – Гориво, бр. 1.1.2, испуњава све услове из чл. 75.
ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ 7
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНОГ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 76. ЗЈН
– Образац изјаве о броју и локацији бензинских станица на
теријторији Републике Србије

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне набавке
мале вредности – добара – Гориво, бр. 1.1.2, испуњава додатни услов из чл. 76. ЗЈН,
односно услов број 1 дефинисан конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, да располажем довољним техничким капацитетом (број продајних места пумпи).
Број продајних места – пумпи на територији Републике Србије: ___________________
Списак продајних места - пумпи са адресом и бројем телефона приложити уз образац.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: У број бензинских станица се рачунају само бензинске станице понуђача на којима
се точи Евро дизел и Евро премијум БМБ 95 гориво.
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ОБРАЗАЦ 8
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНОГ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 76. ЗЈН
Образац изјаве о локацији продајног места – пумпе до седишта
наручиоца
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне набавке
мале вредности – добара – Гориво, бр. 1.1.2, испуњава додатни услов из чл. 76. ЗЈН,
односно услов број 2 дефинисан конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, да је најближе продајно место – пумпа, на којој се точе све врсте горива из
спецификације, удаљена од Института за повртарство, Карађорђева 71, Смедеревска
Паланка _________ километара и да се налази на адреси _____________
_______________________________________________________.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ 9
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНОГ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 76. ЗЈН –
Образац изјаве о начину преузимању нафтних деривата

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне набавке
мале вредности – добара – Гориво, бр. 1.1.2, испуњава додатни услов из чл. 76. ЗЈН,
односно услов број 3 дефинисан конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, да ћемо омогућити наручиоцу да преузима нафтне деривате у канте,
канистре, бурад и другу амбалажу на свим бензинским пумпама у Републици Србији.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ 10
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ ГОРИВA ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
Закључен дана __.__.2020. године у Смедеревској Паланци између:
1. Купац - Наручилац: Институт за повртарство Смедеревска Паланка, са седиштем на адреси
Смедеревска Паланка, ул. Карађорђева бр. 71, М.Б. 20206918, ПИБ 104648345, текући
рачун бр. 170-0030006153000-61 код Unicredit Bank Srbija AD, кога заступа в.д. директора
Др Богољуб Зечевић и
2. Продавац - Понуђач:___________________________________ са седиштем у
_______________________________ , улица _____________________________ бр. ______ ,
матични број:
, ПИБ: _______________ , текући рачун број:
,отворен код банке ___________________________,
кога заступа ______________________________ (у даљем тексту: продавац), са друге
стране.
Наручилац и понуђач констатују:
- Да је Институт за повртарство Смедеревска Паланка, као наручилац, у складу са
законом о јавним набавкама, спровео поступак јавне набавке мале вредности број
1.1.2 - добра горива за моторна возила,
- Да је Наручилац у спроведеном поступку изабрао понуду Продавца – Понуђача као
најповољнију за горива за моторна возила.
- да је продавац дана ____________ 2020. године, доставио понуду број:
____________________, која у потпуности испуњава захтеве купца из конкурсне
документације и саставни је део овог уговора;
- да је купац у складу Законом о јавним набавкама, на основу понуде продавца и Одлуке
о додели уговора број: ____________ од __________2020. године, изабрао продавца за
испоруку предметних добара.
Члан 1.

Предмет овог уговора је куповина горива за службене потребе Института за
повртарство и то:
- бензин,
- дизел гориво,
- дизел плус
- гасно уље,
- аутогас.
Техничке карактеристике безоловног моторног бензина „Евро премијим БМБ 95“ утврђене су
стандардом SRPS EN 228.
Техничке карактеристике гасног уља „Евро дизел“ утврђене су стандардом SRPS EN 590.
Квалитет добара утврђен је Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива
нафтног порекла ("Службени гласник РС", бр. 111 од 29. децембра 2015, 106 од 28. децембра
2016, 60 од 20. јуна 2017, 117 од 27. децембра 2017, 120 од 30. децембра 2017 – исправка),
Правилником о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас (Службени гласник РС
97/2010, 123/2012, 63/2013).
Продавац је дужан да обезбеди праћење квалитета горива пре стављања у промет и да
гарантује квалитет испоручених добара у складу са важећим прописима и стандардима која се
односе на предметна добара.
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Испорука горива и утврђивање преузете количине горива се врши уређајима одобрених
типова од стране Дирекције за мере и драгоцeне метале.

Члан 2.
Укупан планирани износ средстава за куповину горива по овом уговору је ___________ динара
без ПДВ-а.
Продавац се обавезује да испоручи горива за потребе Наручиоца у следећим планираним и
оријентационим количинама:
Врста
Oзнака
Јединица мере
Количина
Evro Premium BMB 95
EP BMB 95
Литар
2.800
Evro Dizel
EUD
Литар
3.000
Evro Dizel Plus
EUD Plus
Литар
500
Autogas
TNG
Литар
1.000
Dizel gorivo Gasno ulje 0.1
Gasno ulje 0.1
Литар
7.800
Купац може преузимати нафтне деривате на бензинским станицама продавца, безготовинским
плаћањем путем дебитне платне картице или коришћењем корпоративних дебитних картица
продавца.
Количине дате у спецификацији су планиране и дате су у оријентационом износу. Наручилац
задржава право да поручи већу или мању количину од планиране или да одустане од дела
набавке.

Члан 3.
Продавац се обавезује да ће у периоду важења овог уговора, на својим бензинским станицама
-малопродајним објектима, купцу сукцесивно испоручивати гориво у складу са овим уговором,
према потребама наручиоца.
Списак бензинских станица продавца на којима купац преузима нафтне деривате у своја
возила, представља саставни део овог Уговора.
Продавац ће омогућити наручиоцу преузимање нафтних деривата у канте, канистере, бурад и
другу амабалажу на свим бензинским пумпама у Републици Србији.

Члан 4.
Цене нафтних деривата су цене важеће на дан преузимања робе на бензинским станицама
продавца, утврђене у ценовнику продавца кога су донели његови надлежни органи.
Цене из става 1. овог члана не смеју бити више од упоредивих тржишних цена. У супротном
купац може отказати уговор, са отказним роком од три дана.

Цене се мењају одлукама продавца у складу са кретањем цена на тржишту нафтних
деривата у Републици Србији.
Продавац се обавезује да ће купцу достављати све измене званичног ценовника, одмах по
његовом доношењу.
Цене уговорених нафтних деривата умањују се на основу преузетих количина деривата на
месечном нивоу, за календарски месец, по важећим попустима продавца из прилога овог
Уговора. Одобрени попуст, који је наведен у понуди, представља саставни део уговора и важи у
случају промене цена и за цео период важења уговора.
Када наручилац плаћа дебитним картицама, аутоматски се обрачунава попуст.

Члан 5.
Средство евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата које врши купац је
корпоративна картица продавца.
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Корпоративне картице се купцу издају након потписивања Уговора сагласно Захтеву и
Спецификацији возила за издавање картице (потписан и печатом оверен списак својих
моторних возила са регистарским бројевима – називом корисника и врстом нафтних деривата
које ће куповати на бензинским станицама продавца). Спецификација возила представља
саставни део овог Уговора.
Купац се обавезује да за возила за која су издате корпоративне картице од продавца купује
искључиво гориво наведено у спецификацији из предходног става.
Поред плаћања корпоративним картицама купац имао право да безготовинско плаћање
изврши и путем дебитне картице.

Члан 6.
Купцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по свакој картици, на основу достављених
података од стране купца.
Уговорне стране су дужне да изврше примопредају картица, о чему се саставља Записник који
потписују овлашћени представници обе уговорне стране.

Члан 7.
Купац се обавезује да картице чува са дужном пажњом да не би дошло до злоупотребе или
губитка.
Купац се обавезује да у случају губитка, крађе или уништења картице, о томе без одлагања
обавести продавца у писаној форми.
Продавац се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или уништењу картице, исту
утврди неважећом.
У случају раскидa уговора, купац је дужан да картице врати продавцу.

Члан 8.
Уколико се купац не придржава одредаба овог Уговора, продавац задржава право блокирања и
одузимања свих издатих картица.

Члан 9.
Купац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење картице.
Купац уплаћује динарска средства на текући рачун продавца на основу предрачуна и према
инструкцијама продавца, са обавезним навођењем броја предрачуна у пољу позива на број у
налогу за плаћање.
Број предрачуна важи само за једну уплату купца, при чему приликом сваке уплате купац
наводи број новог предрачуна који добија од продавца у пољу позива на број у налогу за
плаћање.
Приликом плаћања, купац је у обавези да сваку профактуру плаћа појединачно и да у налогу за
плаћање наведе позив на број документа (профактуре) по ком врши плаћање.
На основу извршених уплата, купцу се на крају месеца издаје листа извршених авансних уплата
и авансни рачун за неискоришћена средства.

Члан 10.
Продавац једном месечно, последњег дана у месецу, доставља купцу коначан рачун за
испоручено гориво у претходном месецу, заједно са спецификацијама о трансакцијама
извршеним путем картице.
Уколико нека купопродајна трансакција, обављена у обрачунском периоду, не буде обухваћена
фактуром за тај период, биће укључена у фактуру за наредни обрачунски период.
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Члан 11.
Закључивањем овог Уговора, купац прихвата сва права и обавезе утврђене Општим правилима
и условима за издавање и коришћење корпоративне дебитне картице за гориво, која чине
саставни део овог Уговора.

Члан 12.
Уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до утрошка финансијских средстава
одређених за предметну јавну набавку наведених у члану 2. овог Уговора или до истека годину
дана од дана закључења уговора, зависно од тога који услов се прво испуни.
У случају да уговорне стране не изврше своје обавезе на начин и у роковима утврђеним овим
уговором, уговор се може једнострано раскинути. Уговорна страна је дужна да о томе, писаним
путем обавести другу уговорну страну, у року од 8 дана пре дана раскида уговора, уз навођење
разлога за раскид уговора.
Све измене и допуне овог уговора су пуноважне искључиво ако су састављене у форми Анекса
уговора и ако су Анексе уговора потписале обе уговорне стране.
Понуђач Наручиоцу предаје, у року од 7 дана од дана потписивања уговора, бланко соло
меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, при чему вредност
средства обезбеђења одговара висини од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог
пореза на додату вредност. Средство обезбеђења траје 10 дана дуже од трајања уговора.

Члан 13.
На односе уговорних страна настале поводом спровођења одредаба овог Уговора, а који нису
регулисани овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 14.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе
представљају израз њихове стварне воље.
Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност
Привредног суда у Пожаревцу.

Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 2
(два) примерка.

Понуђач

За Институт за повртарство
В.Д. Директора

_______________________

_______________________
Др Богољуб Зечeвић
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