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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број 404/19 , Решења о образовању Kомисије бр. 404/19. за јавну
набавку 06/19 припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности 06/19-набавка добара- горива за возилабензина и дизел горива
Конкурсна документација садржи:
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услова
Упутство како се доказује испуњеност услова
Доказивање додатних услова

V
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VII
VII
31VIII
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Градска општина Чукарица-државни орган
Адреса: 11030 Београд, шумадијски трг бр 2
Интернет страница: www.cukarica.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 06/19 ДОБРА – НАБАВКА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛАбезоловног бензина Euro Premium BMB 95 и Euro dizel горива.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт:Драгица Радуловић
Е - mail адреса: dradulovic@cukarica.rs
Радним данима у радном времену од 08-15,00 часова.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке бр. 06/19 је НАБАВКА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛАбезоловног бензина Euro Premium BMB 95 и Euro dizel горива (09132100-4
Безоловни бензин, 09134200-9 Дизел гориво).
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРA
Понуђач треба да понуди испоруку горива (09132100-4 Безоловни бензин,
09134200-9 Дизел гориво) безоловног моторног бензина Еуро премиум БМБ 95 и Еуро
дизел горива за возила Наручиоца на годишњем нивоу- оквирно-, према следећим
минималним условима:
Наручиоцу гориво мора да буде доступно на свим бензинским пумпама
Понуђача.
Наручилац треба да има могућност преузимања горива у току 24 сата дневно,
свих дана у години.
Понуда треба да буде сачињена на бази орјентационе годишње количине од
7000 литара. бензина и 4.800 литара дизел горива, с тим што се уговор закључује
на перид до утрошка уговореног износа.
Цене у понуди треба да буду изражене у динарима и да важе на дан отварања понуда.
Понуђена цена је промењива у складу са пословном политиком Понуђача, важи на дан
испоруке и мора бити нижа или иста у односу на цену јавно истакнуту у
малопродајном објекту-објектима.
Набавка горива се реализује путем платних картица за гориво заштићених PIN
кодом, чији број одређује Наручилац према властитим потребама.
Платне картице израђује Понуђач о свом трошку.
Платне картице се достављају Наручиоцу у року од најдуже десет дана од дана
потписивања уговора.
Праћење потрошње мора да буде омогућено on line, по возилима и картицама.
Фактурисање се врши првог и петнаестог дана у месецу, са роком плаћања
најмање 5 а највише 35 дана од дана фактурисања..
Набавка je планирана по партијама.
Набавка је формирана у две независне партије:
Партија I: набавка безоловног моторног бензина 95 октана (09132000-4)
Партија II: набавка дизел горива- минимум "Еуро-4" (09134200-9)
Понуђач може да понуди само једну, или обе партије с тим што се за сваку
партију посебно дају образци понуде,средства обезбеђења и остали образци у
складу са захтевима конкурсне документације, и заводе се посебно код наручиоца.
Понуђач сачињава понуду на властити терет и не може од Наручиоца тражити накнаду
трошкова. Изузетно, ако Наручилац донесе одлуку о обустави поступка из разлога који
су на страни Наручиоца, понуђач има право надокнаде трошкова прибављања
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средстава обезбеђења, (као и трошкова израде узорка или модела), уколико је накнаду
тих трошкова у својој понуди тражио.
Нечитке, нејасне, неуредне или понуде које садрже податке који нису
предвиђени, као и друге битне неправилности које онемогућавају недвосмислено
сагледавање свих захтеваних елемената понуде или међусобно упоређивање и
рангирање понуда, биће одбијене.
Понуда мора бити на српском језику.
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику, на одговарајућем обрасцу
Наручиоца који је дат као саставни елемент конкурсне документације и треба да унесе
све тражене податке у приложени образац понуде.
Понуда се даје уз поштовање обавеза које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да
немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде..
Обавештење о прописима из наведених области Понуђач може добити у Министарству
заштите животне средине, Министарству рударства и енергетике, односно у
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.
Понуда не сме да садржи никакве измене и допуне, осим оних које су учињене у
складу са упутством издатим од стране Наручиоца или уколико се ради о исправљању
грешака које је понуђач начинио приликом састављања понуде. У том случају
исправке-исправљени подаци морају такође бити парафирани од стране лица које је
овлашћено за потписивање понуде.
По окончаном поступку отварања понуда Наручилац може уз сагласност Понуђача да
изврши исправке рачунских грешака уочених у поступку евалуације понуде. У случају
разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Опција понудемора бити 30 ( тридесет ) дана од дана јавног отварања понуда.
Наручилац може затражити од Понуђача продужење рока важења понуде.
Плаћање може бити у року од 5 до 35 дана од дана службеног пријема фактуре
прихваћене и парафиране од стране овлашћеног лица Наручиоца.
Цене у обрасцу понуде треба да буду изражене у динарима, без урачунатог пдв
( пдв исказан као посебна ставка) и да буду коначне- са урачунатим свим зависним
трошковима и евентуалним попустима.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која изазива сумњу у
могућност извршења јавне набавке у складу са захтеваним-понуђеним условима,
наручилац ће поступити у складу са Чл. 92 Закона.
Понуђач може да достави само једну понуду.
Понуда са варијантама није допуштена.
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, Понуђач
може у складу са одредбама чл. 63 Закона тражити искључиво у писаном облику,
најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуде.
Понуђачи су у убавези да на писмени захтев наручиоца у току разматрања
понуде пруже додатна објашњења-приложе додатне захтеване доказе у најкраћем року,
односно да омогуће Наручиоцу контролу својих података и података подизвођача.
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Сва тражена документација, изјаве и обрасци у понуди морају бити сложени и
увезани редоследом према садржају конкурсне документације, све стране једног
обрасца морају бити међусобно спојене.
Наручилац може да измени-допуни конкурсну документацију за све време до
истека рока за достављање понуда и у том случају измене-допуне одмах објављује на
Порталу Управе за јавне набавке и својој интернет страници. Уколико Наручилац
објави измену или допуну конкурсне документације 8 или мање дана пре истека рока
за достављање понуда, помериће рок за достављање понуда и објавити одлуку о томе.
Наручилац може, користећи своје дискреционо право, да продужи рок за достављање
понуда. У том случају сва права и обавезе наручиоца и понуђача које су везане
првобитним роком из позива биће условљене новим роком.
Понуђачи могу изменити или повући своје понуде уколико писмено о томе
обавесте Наручиоца пре истека рока за достављање понуда. Након истека овог рока
понуда се не може повући, нити мењати. Свако писмено обавештење о измени или
повлачењу понуде мора у писарници наручиоца бити благовремено заведено, у
затвореном коверту, са назнаком „ измена понуде по позиву 06/19“ или „повлачење
понуде по позиву 06/19“.
Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступа закључењу уговора
по позиву Наручиоца и истеку рока од 5 дана од дана пријема Одлуке о избору
најповољније понуде, односно одмах по стицању законских услова.
Уколико изабрани понуђач не приступи потписивању уговора након што је
позван или не уручи гаранцију у наведеном року, Наручилац ће сматрати да је Понуђач
одустао од уговора.
У случају одустајања од потписивања уговора од стране изабраног понуђача,
наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
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. 1. тач. 1) Закона);
2)
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4)
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона).
5)
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.1.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:

У погледу пословног и капацитета
- минимум 40 бензинских пумпи на територији Србије ,од којих најмање 10 на
подручју града Београда.
Преглед продајних места –бензинских пумпи Понуђача са адресама и контакт
телефонима на територији Чукарице, града Београда и Србије саставни је део
понуде.
Понуда Понуђача који не испуњава овај захтев, као и понуда која не испуњава
тражене минималне услове одбиће се као неприхватљива и неће се даље разматрати.
1.2.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом
80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона,
за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.06 /19

7/ 38

1.3.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
- НОСИОЦУ ПОНУДЕ
Назив понуђача, седиште
Адреса
Матични број
Шифра делатности
Порески идентификациони број ( ПИБ )
ПДВ број
Број рачуна/ банка
Лице за контакт,позиција
Телефон
Факс
E- mail
Лице
одговорно
уговора,
позиција

за

потписивање

Други законски заступници
( навести све законске заступнике и
њихове позиције )

м.п.

Потпис:
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ
Назив понуђача, седиште
Адреса
Матични број
Шифра делатности
Порески идентификациони број ( ПИБ )
ПДВ број
Број рачуна/ банка
Лице за контакт,позиција
Телефон
Факс
E- mail
Лице
одговорно
уговора,
позиција

за

потписивање

Други законски заступници
( навести све законске заступнике и
њихове позиције )

м.п.

Потпис:

Напомена: Подаци се попуњавају за члана групе са којим Понуђач наступа
подносећи заједничку понуду
Уколико групу чине више од два члана, образац треба копирати и попунити
за сваког од чланова
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив понуђача, седиште
Адреса
Матични број
Шифра делатности
Порески идентификациони број ( ПИБ )
ПДВ број
Број рачуна/ банка
Лице за контакт,позиција
Телефон
Факс
E- mail
Лице
одговорно
уговора,
позиција

за

потписивање

Други законски заступници
( навести све законске заступнике и
њихове позиције )

м.п.

Потпис:

Напомена: Подаци се попуњавају у случају наступања са подизвођачем
Уколико Понуђач наступа са више од једним подизвођачем, образац треба
копирати и попунити за сваког од њих
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V УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом
конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона-доказдозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке издате од стране
надлежног органа коју Понуђач доставља у виду неоверене копије.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке за набавку горива за возила-безоловног бензина
Еуро премиум БМБ 95 и Еуро дизел горива,(подвући ) број /19, испуњава све услове
из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
 Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
 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);
 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.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________] у поступку јавне
набавке за набавку горива за возила-безоловног бензина Еуро премуиум БМБ 95 и
Еуро дизел горива( подвући) број /19 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
 Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
 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);
 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.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача , потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци
и да је документује на прописани начин.
Испуњеност додатних услова Понуђач доказује у погледу пословног
капацитета- минимум 40 бензинских пумпи на територији Србије, од којих најмање
10 на подручју града Београда:
Преглед продајних места –бензинских пумпи Понуђача са адресама и контакт
телефонима на територији Чукарице, града Београда и Србије.
Преглед се може дати (уколико су у њему подаци који се траже- адреса и телефон) и
на образцу понуђача.
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ПРЕГЛЕД ПРОДАЈНИХ МЕСТА-БЕНЗИНСКИХ ПУМПИ

Ред
бр

адреса

Контакт телефон

Напомена:
Преглед продајних места-бензинских пумпи Понуђача са адресама и контакт
телефонима треба да садржи:
- Преглед бензинских пумпи на подручју Чукарице
- Преглед других бензинских пумпи на подручју Београда
- Преглед свих осталих бензинских пумпи на подручју Србије
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И З Ј А В А

Изјављујем под пуном одговорношћу да је удаљеност најближе бензинске
пумпе
____________________________________________________ од седишту Наручиоца :
ГО
( навести назив, адресу )
Чукарица Београд Шумадијски трг 2 ( заокружити) :1. до 2 км
2. до 5 км
3. преко 5 км
МП
Одговорно лице:
_____________________________
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 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 навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу: ГО Чукарица, Београд, ул. Шумадијски трг бр.2, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара горива- безоловног бензина Еуро
премиум БМБ 95“ ЈН 06/19 или,,Понуда за јавну набавку добара горива- Еуро
дизел горива ЈН бр. 06/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 28.01.2019. године до 12,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно на Писарници,
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 могу понуде подносити, сматраће
се неблаговременом.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
2. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде , понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
3. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
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.
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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 подизвођаче достави доказе о испуњености услова , у складу
са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
4. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до
6) Закона и то 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 у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, 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.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
5. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
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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 /19.
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. Закона.
6. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
И 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. Закона).
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.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
7. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Најповољнија понуда биће изабрана у року од 10 дана од истека рока за
достављање понуде, применом критеријума "економски најповољнија понуда",
бодовањем према следећим критеријумима:
цена

80 бодова

удаљеност пумпе до седишта Наручиоца

20 бодова

Укупно

100 бодова

Број пондера по основу цене добија се тако да се понуди са најповољнијомнајнижом ценом додељује максимални број бодова по овом критеријуму-80. Осталим
се понудама по основу цене додељује број бодова пропорционалан односу понуђене
и најповољније цене.
Број пондера по основу удаљеност пумпе до седишта Наручиоца добија се
додељивањем 20 бодова уколико је највише 2 км од најближе пумпе до седишта
Наручиоца, 10 бодова уколико је та удаљеност до 5 км и 5 бодова за удаљеност пумпе
преко 5 км од седишта Наручиоца.
Најповољнија је понуда која има највећи укупни збир пондера за два
оцењивана критеријума.
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Уколико две или више понуда остварују једнак збир бодова, изабраће се
понуда која остварује већи број бодова по основу цене.
Уколико више понуда остварује једнак број бодова и имају исту цену,
повољнијом се сматра понуда понуђача који има већи број продајних местабензинских пумпи на територији града Београда
У случају постојања понуде страног понуђача, Наручилац ће изабрати понуду
најповољнијег домаћег понуђача уколико разлика коначног збира пондера
најповољнијег домаћег и страног понуђача није већа од 5 у корист понуде страног
понуђача.
Уколико нису испуњени услови из чл. 107 ст 3 Закона, Наручилац ће донети
одлуку о обустави поступка, при чему не сноси никакву одговорност према
понуђачима.
Наручилац у том случају задржава право да покрене нови поступак јавне
набавке.Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у свим случајевима из
чл. 109 ст 2 Закона, при чему одлучује о трошковима припремања понуде уколико је
понуђач у својој понуди те трошкове тражио.
8.СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
1) Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за
озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне
набавке у виду регистроване бланко соло менице (оверене печатом и потписане од
стане овлашћеног лица) са меничним овлашћењем –писмом на износ од 10%
процењене вредности у Плану ЈН од понуђене вредности без ПДВ-а, безусловне и
плативе на први позив. Наведено менично овлашћење мора да важи најмање колико
и понуда. У супротном, понуда ће се сматрати неприхватљивом. Наручилац може
уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:
-уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју
понуду
-уколико понуђач коме је додељен уговор одбије да потпише или не потпише уговор
о јавној набавци у року који му одреди Наручилац
-уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење
посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Понуђач је обавезан да уз понуду достави и Копију картона са депонованим
потписима овлашћеног лица Понуђача и доказ о регистрацији менице.
2) Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора,
Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
у виду регистроване бланко соло менице (оверена печатом и потписана од стране
овлашћеног лица) са меничним овлашћењем –писмом на 10% износа уговорене
вредности без ПДВ-, као и доказ о регистрацији менице и копију картона
депонованих потписа.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање
пет дана дуже од дана истека крајњег рока на који се закључује уговор.
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Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.
У складу стим, понуђач је дужан да попуни Образац - Изјава понуђача да ће у
тренутку закључења уговора, предати средство финансијског обезбеђења предвиђено
уговором, на начин предвиђен конкурсном документацијом, и да тако попуњену
изјаву достави уз понуду.
Понуђачима који не буду изабрани, средство обезбеђења биће враћено одмах
по потписивању уговора са изабраним понуђачем .
Средство финансијског обезбеђења приложено уз изабрану понуду Наручилац
враћа Понуђачу по истеку уговора- испуњењу уговорених обавеза
Понуде са неисправним средством финансијаког обезбеђења неће се узимати
у разматрање.
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, меницу прилаже носилац понуде, уколико
међусобним Споразумом о заједничком наступању није другачије регулисано.
Меница ће бити наплаћена, у случају неиспуњења или неуредног испуњења
уговорених обавеза од стране Понуђача у случајевима предвиђеним
Уговором,односно у случају раскида уговора из разлога на страни Понуђача.
Меница мора да испуњава све услове за принудну наплату, сходно Закону о платном
промету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр.
43/04, 62/06, 111/09 и 31/11), са посебним нагласком на чланове 6, 13 и 14. Закона о
изменама и допунама Закона о платном промету («Службени гласник РС», бр.
31/11).
Меница са прилозима мора бити приложена у посебној ПВЦ кошуљици
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
у поступку јавне набавке добара, набавка бензина- безоловни БМБ95 и Еуро дизел
гориво
Јавна набавка мале вредности, бр. 06/19
Изјављујемо под кривичном и материјалном одговорношћу да ће
понуђач_____________________________________ приликом закључења уговора по
спроведеном поступку јавне набавке бр. 06/19, предати Наручиоцу средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване бланко соло
менице (потписане и печатом оверене) са меничним овлашћењем – писмом на износ
од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а и са клаузулама „неопозива, безусловна,
без протеста и трошкова“ са роком важења најмање пет дана дужим од дана истека
крајњег рока на који се закључује уговор.
Обавезујемо се да ћемо истовремено са предајом уговорене врсте средства
финансијског обезбеђења, предати копију картона са депонованим потписима
овлашћених лица понуђача, као и доказ о регистрацији менице.
Сагласни смо да Наручилац задржи меницу све доконачног испуњења свих
уговорених обавеза.

М.П.

______________________________
потпис овлашћеног лица
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9. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора,односно који је
претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно
одредбама Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев
за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом 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 својој интернет страници, у року од 2 дана од дана пријема захтева за
заштиту птава.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63.став 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 предузима
пре истека рока за подношење понуда , а након истека рока за подношење захтева за
заштиту права,сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека
рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за
заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се
односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
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10. 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 подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
У зависности од тога у ком својству у поступку јавне набавке наступа,
Понуђач попуњава и прилаже један од предложених образаца понуде:
I
II
III

у случају самосталног наступања
у случају наступања као члан и носилац понуде испред групе
у случају наступања са подизвођачем

II
У случају подношења заједничке понуде- наступања у својству носиоца
понуде испред групе понуђача, испуњавају се сви општи подаци о Понуђачуносиоцу понуде, као и сви општи подаци за члана групе .
Уколико групу чине више од два члана, у образац понуде треба додати редом
све опште податке за сваког од чланова на исти начин
Понуду потписује овлашћено лице носиоца понуде
III
У случају наступања са подизвођачем, испуњавају се и сви општи подаци за
Подизвођача уз навођење - опис дела предмета набавке који се поверава Подизвођачу
и назнаку процентуалног учешћа тог дела у вредности понуде.
Уколико Понуђач ангажује више од једног подизвођача, за сваког од њих
редом у предложеном обрасцу треба додати све опште податке уз навођење - опис
дела предмета набавке који се сваком од њих поверава и назнаку процентуалног
учешћа тог дела у вредности понуде.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.06 /19

24/ 38

ПАРТИЈА 1- БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН ЕУРО ПРЕМИУМ БМБ 95
Понуђач:
___________________________________________________________________
( пун назив, адреса и седиште)
E- mail__________________________________________
Телефон, факс: ___________________________________
Овлашђено лице: _________________________________
Шифра делатности: _______________________________
Матични број: ___________________________________
ПИБ: ___________________________________________
Жиро рачун: _____________________________________
П О Н У Д А бр.___________
за
набавку и испоруку горива- безоловног бензина Еуро премиум БМБ 95
јединична
нето цена по литру

пдв

с в е г а
за 1 литар

Еуро премиум БМБ 95
Удаљеност најближе бензинске пумпе од седишта Наручиоца, ГО Чукарица
Београд Шумадијски трг 2 , до _______ км.
Цене у понуди су изражене у динарима и важе на дан отварања понуда.
Понуђена цена је промењива у складу са пословном политиком Понуђача, важина
дан испоруке и мора бити нижа или иста у односу на цену јавно истакнуту у
малопродајном објекту-објектима.
Плаћање у року од _________(5-35 дана од дана фактуре испостављене првог
и петнаестог дана у месецу
Испорука платних картицау року од ________ дана по закључењу уговора.
Опција понуде 30 дана од дана јавног отварања понуда
Понуђач понуду подноси самостално
Одговорно лице
_________________________
_________________________
(читко име и презиме, потпис,
печат)
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___________________________________________________________________
( пун назив, адреса и седиште)
E- mail__________________________________________
Телефон, факс: ___________________________________
Овлашђено лице: _________________________________
Шифра делатности: _______________________________
Матични број: ___________________________________
ПИБ: ___________________________________________
Жиро рачун: _____________________________________
2
члан групе :
___________________________________________________________________
( пун назив, адреса и седиште)
E- mail__________________________________________
Телефон, факс: ___________________________________
Овлашђено лице: _________________________________
Шифра делатности: _______________________________
Матични број: ___________________________________
ПИБ: ___________________________________________
Жиро рачун: _____________________________________
П О Н У Д А бр.___________
за
набавку и испоруку горива- безоловног бензина Еуро премиум БМБ 95
јединична
нето цена по литру

пдв

с в е г а
за 1 литар

Еуро премиум БМБ 95
Удаљеност најближе бензинске пумпе од седишта Наручиоца, ГО Чукарица Београд
Шумадијски трг 2 , до _______ км.
Цене у понуди су изражене у динарима и важе на дан отварања понуда.
Понуђена цена је промењива у складу са пословном политиком Понуђача, важина
дан испоруке и мора бити нижа или иста у односу на цену јавно истакнуту у
малопродајном објекту-објектима.
Плаћање у року од____________ (5-35 дана од дана фактуре испостављене
првог и петнаестог дана у месецу).
Испорука платних картицау року од ________ дана по закључењу уговора.
Опција понуде 30 дана од дана јавног отварања понуда
Понуда се подноси као заједничка понуда
Одговорно лице
_________________________
(читко име и презиме, потпис,
печат)
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Понуђач:
___________________________________________________________________
( пун назив, адреса и седиште)
E- mail__________________________________________
Телефон, факс: ___________________________________
Овлашђено лице: _________________________________
Шифра делатности: _______________________________
Матични број: ___________________________________
ПИБ: ___________________________________________
Жиро рачун: _____________________________________
П О Н У Д А бр.___________
за
набавку и испоруку горива- безоловног бензина Еуро премиум БМБ 95
јединична
нето цена по литру

пдв

с в е г а
за 1 литар

Еуро премиум БМБ 95
Удаљеност најближе бензинске пумпе од седишта Наручиоца, ГО Чукарица Београд
Шумадијски трг 2 , до _______ км.
Цене у понуди су изражене у динарима и важе на дан отварања понуда.
Понуђена цена је промењива у складу са пословном политиком Понуђача, важина
дан испоруке и мора бити нижа или иста у односу на цену јавно истакнуту у
малопродајном објекту-објектима.
Плаћање у року од__________( 5-35 дана од дана фактуре испостављене првог
и петнаестог дана у месецу).
Испорука платних картицау року од ________ дана по закључењу уговора.
Опција понуде 30 дана од дана јавног отварања понуда
Понуђач понуду подноси као понуду са подизвођачем:
___________________________________________________________________
( пун назив, адреса и седиште подизвођача)
E- mail__________________________________________
Телефон, факс: ___________________________________
Овлашђено лице: _________________________________
Шифра делатности: _______________________________
Матични број: ___________________________________
ПИБ: ___________________________________________
Жиро рачун: _____________________________________
Одговорно лице
_________________________
(читко име и презиме, потпис, печат)
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ПАРТИЈА 2 ЕURO DIZEL ГОРИВО
Понуђач:
___________________________________________________________________
( пун назив, адреса и седиште)
E- mail__________________________________________
Телефон, факс: ___________________________________
Овлашђено лице: _________________________________
Шифра делатности: _______________________________
Матични број: ___________________________________
ПИБ: ___________________________________________
Жиро рачун: _____________________________________
П О Н У Д А бр.___________
за
набавку и испоруку горива- еuro dizel гориво
јединична
нето цена по литру

пдв

с в е г а
за 1 литар

еuro dizel гориво
Удаљеност најближе бензинске пумпе од седишта Наручиоца, ГО Чукарица Београд
Шумадијски трг 2 , до _______ км.
Цене у понуди су изражене у динарима и важе на дан отварања понуда.
Понуђена цена је промењива у складу са пословном политиком Понуђача, важина
дан испоруке и мора бити нижа или иста у односу на цену јавно истакнуту у
малопродајном објекту-објектима.
Плаћање у року од_________( 5-35 дана од дана фактуре испостављене првог
и петнаестог дана у месецу)
Испорука платних картицау року од ________ дана по закључењу уговора.
Опција понуде 30 дана од дана јавног отварања понуда
Понуђач понуду подноси самостално
Одговорно лице
_________________________
_________________________
(читко име и презиме, потпис,
печат)
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Понуђач:
___________________________________________________________________
( пун назив, адреса и седиште)
E- mail__________________________________________
Телефон, факс: ___________________________________
Овлашђено лице: _________________________________
Шифра делатности: _______________________________
Матични број: ___________________________________
ПИБ: ___________________________________________
Жиро рачун: _____________________________________
2
члан групе :
___________________________________________________________________
( пун назив, адреса и седиште)
E- mail__________________________________________
Телефон, факс: ___________________________________
Овлашђено лице: _________________________________
Шифра делатности: _______________________________
Матични број: ___________________________________
ПИБ: ___________________________________________
Жиро рачун: _____________________________________
П О Н У Д А бр.___________
за
набавку и испоруку горива- еuro dizel горива
јединична
нето цена по литру

пдв

с в е г а
за 1 литар

еuro dizel гориво
Удаљеност најближе бензинске пумпе од седишта Наручиоца, ГО Чукарица Београд
Шумадијски трг 2 , до _______ км.
Цене у понуди су изражене у динарима и важе на дан отварања понуда.
Понуђена цена је промењива у складу са пословном политиком Понуђача, важина
дан испоруке и мора бити нижа или иста у односу на цену јавно истакнуту у
малопродајном објекту-објектима.
Плаћање у року од__________( 5-35 дана од дана фактуре испостављене првог
и петнаестог дана у месецу)
Испорука платних картицау року од ________ дана по закључењу уговора.
Опција понуде 30 дана од дана јавног отварања понуда
Понуда се подноси као заједничка понуда
Одговорно лице
_________________________
(читко име и презиме, потпис,
печат)
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Понуђач:
___________________________________________________________________
( пун назив, адреса и седиште)
E- mail__________________________________________
Телефон, факс: ___________________________________
Овлашђено лице: _________________________________
Шифра делатности: _______________________________
Матични број: ___________________________________
ПИБ: ___________________________________________
Жиро рачун: _____________________________________
П О Н У Д А бр.___________
за
набавку и испоруку горива- еuro dizel горива

јединична
нето цена по литру

пдв

с в е г а
за 1 литар

еuro dizel гориво
Удаљеност најближе бензинске пумпе од седишта Наручиоца, ГО Чукарица Београд
Шумадијски трг 2, до _______ км.
Цене у понуди су изражене у динарима и важе на дан отварања понуда.
Понуђена цена је промењива у складу са пословном политиком Понуђача, важина
дан испоруке и мора бити нижа или иста у односу на цену јавно истакнуту у
малопродајном објекту-објектима.
Плаћање у року од________( 5-35 дана од дана фактуре испостављене првог и
петнаестог дана у месецу).
Испорука платних картицау року од ________ дана по закључењу уговора.
Опција понуде 30 дана од дана јавног отварања понуда
Понуђач понуду подноси као понуду са подизвођачем:
___________________________________________________________________
( пун назив, адреса и седиште подизвођача)
E- mail__________________________________________
Телефон, факс: ___________________________________
Овлашђено лице: _________________________________
Шифра делатности: _______________________________
Матични број: ___________________________________
ПИБ: ___________________________________________
Жиро рачун: _____________________________________
Одговорно лице
_________________________
(читко име и презиме, потпис, печат)
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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
VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 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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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке о набавци горива за возила ГО Чукарица у поступку јавне
набавке малих вредности бр. 06/19 поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена:
Сви обрасци се дају посебно за партију 1 односно за партију 2.
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МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА 1
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БЕЗОЛОВНОГ БЕНЗИНА
ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ГО ЧУКАРИЦА
Закључен између :
Градска општина Чукарица из Београда, Шумадијски трг 2, матични број 07014210,
ПИБ 102699531, коју заступа председник општине Срђан Коларић (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ) са једне стране,
и
_____________________________________________________ са седиштем у
___________________________________________________________ матични број
____________, ПИБ ___________ текући рачун број _____________________ код
_________________________ ког заступа __________________________________, ( у
даљем тексту: ДОБАВЉАЧ ),
који наступа испред групе, заједно са:
1. _____________________________________________________ са седиштем у
___________
____________________матични број ____________, ПИБ __________, и
2. _____________________________________________________ са седиштем у
______________________________________матични
__________, и

број

____________,

ПИБ

и поддобављачима:
1. _____________________________________________________ са седиштем у
___________
______________________________________матични
__________, и

број

____________,

ПИБ

са друге стране;
Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац, у складу са Законом о јавним набавкама спровео поступак јавне
набавке мале вредности бр 06/19
-да је Добављач, дана _______2019. године доставио понуду бр. _____/2019. која је
саставни део конкурсне документације;
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-да је Наручилац на основу понуђачеве понуде и Одлуке о додели уговора
бр. II-03 бр. 404-____/2019 од______________. године, изабрао Добављача за набавку
добара који су предмет јавне набавке, а у свему према понуди добављача, која је у
прилогу овог Уговора и чини њен саставни део.
Члан 1
Предмет овог Уговора је испорука безоловног моторног бензина у свему
према Одлуци председника Градске општине Чукарица _______број , од _________
године, по__________ спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број
_________ са елементима из Понуде бр.______, која је саставни део овог Уговора.
Члан 2
Добављач се обавезује да ће вршити испоруку горива из члана 1 овог Уговора
за потребе возила општинске управе ГО Чукарица на својим бензинским пумпама у
току 24 сата дневно свих дана у години, у свему према Понуди број _______ , а по
цени горива која мора бити нижа или иста у односу на цену која је јавно истакнута у
малопродајном објекту.
Члан 3
Добављач се обавезује да гориво које је предмет овог Уговора испоручује до
уговорене вредности набавке.
Члан 4
Укупна цена горива чија је испорука предмет овог Уговора износи
______________________
динара,
без
урачунатог
ПДВ-а,
односно
_________________________ динара (словима: ), са урачунатим ПДВ-ом на
годишњем нивоу (попуњава Наручилац)
Понуђена цена је промењива у складу са пословном политиком Добављача, важи на
дан испоруке и мора бити нижа или иста у односу на цену јавно истакнуту у
малопродајном објекту-објектима.
Члан 5
Набавка горива се реализује путем платних картица за гориво, заштићених
ПИН кодом чији број одређује Наручилац према властитим потребама. Платне
картице израђује понуђач о свом трошку.
Праћење потрошње мора бити омогућено online по возилима и картицама.
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Члан 6
Фактурисање се врши првог и петнаестог дана у месецу, са роком плаћања
____________ дана ( од 5-35 дана) од дана фактурисања.
Члан 7
Добављач се обавезује да испоручи Наручиоцу платне картице за куповину
горива у року од 10 (десет) дана од дана потписивања Уговора.
Члан 8
За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и други важећи прописи који регулишу ову материју.
Члан 9
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања из овог Уговора решавају
споразумно.
За решавање евентуалних спорова који не могу бити решени мирним путем,
уговорне стране уговарају надлежност Другог основног суда у Београду.
Члан 10
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири)
задржава Наручилац а 2 (два) примерка Добављач .
ЗА НАРУЧИОЦА
Градску општину Чукарица
__________________________
_________________________

ЗА ДОБАВЉАЧА
_____________________

Срђан Коларић
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МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА 2
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДИЗЕЛ ГОРИВА
ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ГО ЧУКАРИЦА
Закључен између :
Градска општина Чукарица из Београда, Шумадијски трг 2, матични број 07014210,
ПИБ 102699531, коју заступа председник општине Срђан Коларић (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ) са једне стране,
и
_____________________________________________________ са седиштем у
___________________________________________________________ матични број
____________, ПИБ ___________ текући рачун број _____________________ код
_________________________ ког заступа __________________________________, ( у
даљем тексту: ДОБАВЉАЧ ),
који наступа испред групе, заједно са:
1. _____________________________________________________ са седиштем у
___________
____________________матични број ____________, ПИБ __________, и
2. _____________________________________________________ са седиштем у
______________________________________матични
__________, и

број

____________,

ПИБ

и поддобављачима:
1. _____________________________________________________ са седиштем у
___________
______________________________________матични
__________, и

број

____________,

ПИБ

са друге стране;
Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац, у складу са Законом о јавним набавкама спровео поступак јавне
набавке мале вредности бр 06/19.
-да је Добављач, дана _______2019. године доставио понуду бр. _____/2019. која је
саставни део конкурсне документације;
-да је Наручилац на основу понуђачеве понуде и Одлуке о додели уговора
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бр. II-03 бр. 404-____/2019 од______________. године, изабрао Добављача за набавку
добара који су предмет јавне набавке, а у свему према понуди добављача, која је у
прилогу овог Уговора и чини њен саставни део.
Члан 1
Предмет овог Уговора је испорука дизел горива у свему према Одлуци
председника Градске општине Чукарица _______број , од _________ године,
по__________ спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број _________
са елементима из Понуде бр.______, која је саставни део овог Уговора.
Члан 2
Добављач се обавезује да ће вршити испоруку горива из члана 1 овог Уговора,
за потребе возила Управе ГО Чукарица на својим бензинским пумпама у току 24 сата
дневно свих дана у години, у свему према Понуди број _______ , а по цени горива
која мора бити нижа или иста у односу на цену која је јавно истакнута у
малопродајном објекту.
Члан 3
Добављач се обавезује да гориво које је предмет овог Уговора испоручује до
уговорене вредности набавке.
Члан 4
Укупна цена горива чија је испорука предмет овог Уговора износи
______________________
динара
без
урачунатог
ПДВ-а,
односно
_________________________ динара са урачунатим ПДВ-ом на годишњем нивоу.
Понуђена цена је промењива у складу са пословном политиком Добављача, важи на
дан испоруке и мора бити нижа или иста у односу на цену јавно истакнуту у
малопродајном објекту-објектима.
Члан 5
Набавка горива се реализује путем платних картица за гориво, заштићених
ПИН кодом чији број одређује Наручилац према властитим потребама. Платне
картице израђује понуђач о свом трошку.
Праћење потрошње мора бити омогућено online по возилима и картицама.
Члан 6
Фактурисање се врши првог и петнаестог дана у месецу, са роком плаћања
____________ дана ( од 5-35 дана) од дана фактурисања.
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Члан 7
Добављач се обавезује да испоручи Наручиоцу платне картице за куповину
горива у року од 10 (десет) дана од дана потписивања Уговора.
Члан 8
За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и други важећи прописи који регулишу ову материју.
Члан 9
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања из овог Уговора решавају
споразумно.
За решавање евентуалних спорова који не могу бити решени мирним путем,
уговорне стране уговарају надлежност Другог основног суда у Београду.
Члан 10
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири)
задржава Наручилац а 2 (два) примерка Добављач .
ЗА НАРУЧИОЦА
Градску општину Чукарица
__________________________

ЗА ДОБАВЉАЧА
_____________________

Срђан Коларић
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