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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 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. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2/2017,
деловодни број 1279 од 09.06.2017. године припремљена је:
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за службена возила Ветеринарског специјалистичког института
„Ниш“путем картица за гориво
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Ветеринарски специјалистички институт „Ниш“
Адреса: Димитрија Туцовића 175, 18106 Ниш
Интернет страница: www.vsinis.rs
e-mail:vsini@mts.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
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3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је: набавка - горива за службена возила, безоловни бензин и
дизел гориво ОРН:09132100 и 09134200 путем картица за гориво.
4. Критеријум за доделу уговора
Економски најповољнија понуда
5. Контакт
Лице за контакт: Новићевић Снежана, дипл. прав., 018/4263-301; 063 45 45 97, Одељење
за опште и правне послове, e mail: snezanavsinis@gmail.com.
II ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА И ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. Врста и количина добара:
Предмет набавке је следећа врста горива:
Безоловни бензин премијум БМБ 95 оквирна количина 6.500 литара.
Дизел гориво оквирна количина 7.500 литара
Количине горива могу бити мање или веће 5% у зависности од реалних потреба.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
Редни
број

Ознака

1.
2.

09132100
09134200

Безоловни бензин
Дизел гориво

Оквирна
Количина
у
литрима
6.500
7.500

2. Техничке карактеристике и квалитет:
Испоручено гориво – дизел и бензин, мора, у погледу квантитета и квалитета, да
испуњава важеће стандарде.
Безоловни моторни бензин БМБ 95 мора да задовољи вредности утврђене
стандардом SRPS EN 228, осим у погледу густине, садржаја олова, сумпора и бензена,
аромата, олефина, моторног октанског броја и истраживачког октанског броја, за које је
гранична вредност одређена Правилником о техничким и другим затевима за течна
горива нафтног порекла ( „Сл. гласник РС“ бр. 97/10).
Уколико понуђач, својом кривицом, не испоручи дизел и бензин одговарајућег
квалитета који је установљен према важећим домаћим и међународним прописима,
Наручилац ће пред надлежним институцијама покренути експертизу о контроли
квалитета и ако се установи било какав недостатак, Понуђач ће надокнадити трошкове
такве експертизе и сву материјалну штету проистеклу услед недостатка квалитета горива.
Уколико то не учини, наручилац има право на накнаду штете.
Испорука горива вршиће се путем картица за гориво које ће гласити на конкретно
возило и две картице које ће гласити на наручиоца, сукцесивно, према потребама
наручиоца, истог дана. Место испоруке су све бензинске пумпе понуђача на територији
Републике Србије, сваким даном, укључујући и дане викенда и празника и без
временског ограничења (00-24 сата).
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (75. ст. 1. тач. 5 Закона)
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
2. 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 (Образац изјаве
понуђача, дат је у поглављу III одељак 3.), 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.
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.
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 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.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 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
И ЗЈА ВУ
Понуђач
________________________________________ из ________________ у
поступку јавне набавке горива путем картица за гориво испуњава све услове из чл. 75. и
76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
2)

3)
4)
5)
6)

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;
Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
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 има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, чију копију прилаже у прилогу.
Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите
животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне
својине.

Место и датум:
М.П.

Понуђач:
_________________________

________________________
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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________________________________________ из ________________
у поступку јавне набавке горива путем картица за гориво испуњава све услове из
чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач 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;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) 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).

Место и датум:
______________________

Подизвођач:
М.П.

________________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ 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.
Понуду доставити на адресу: Ветеринарски специјалистички инстутут „Ниш“, Димитрија
Туцовића 175, 18106 Ниш, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара - Набавка
горива за службена возила путем картица за гориво ЈНМВ број 2/2017 - НЕ
ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца најкасније 29.06.2017.године, до 15 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 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.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов
саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском оловком, а
овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и одржаће се 30.06.2017. године у 10 часова у
просторијама Ветеринарског специјалистичког института „Ниш“, Димитрија Туцовића 175,
у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
Понуда мора да садржи:
1. Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде
2. Попуњену, потписану и печатом оверену изјаву понуђача о испуњавању
услова из чл. 75. и 76. закона у поступку јавне набавке мале вредности.
3. Образац изјаве о броју малопродајних објеката и локацији
4. Попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора
5. Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди

6. образац изјаве подизвођача (ако се подноси понуда са подизвођачем)
7. образац изјаве учесника у заједничкој понуди (ако има више учесника у
заједничкој понуди)
3.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
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Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Ветеринарски
специјалистички инстутут „Ниш“, Димитрија Туцовића 175, 18106 Ниш, са назнаком:
„Измена понуде зајавну набавку добра – горива, ЈН МВ број 02/2017 –
ОТВАРАТИ” или

НЕ

„Допуна понуде за јавну набавку добра – горива, ЈН МВ број 02/2017
ОТВАРАТИ” или

–- НЕ

„Опозив понуде за јавну набавку добра – горива, ЈН МВ број 02/2017
ОТВАРАТИ” или

–- НЕ

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – горива, ЈН МВ број 02/2017 – НЕ
ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, контакт особу и број
телефона.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.

5. 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 (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље III) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља III одељак 3.).
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.
7. 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 поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).
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.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8..1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање: вирмански по предрачуну.
8.2. Захтев у погледу рока и места испоруке добара
Испорука горива вршиће се сукцесивно, према потребама наручиоца, истог дана.
Место испоруке су све бензинске пумпе понуђача на територији Републике Србије,
сваким даном, укључујући и дане викенда и празника и без временског ограничења (0024 сата).
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8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 40 дана од дана отварања понуда.
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 нe може мењати
понуду.
8.4. Захтев у погледу мреже малопродајних објеката (бензинских пумпи)
Понуђач мора имати развијену мрежу малопродајних објеката на територији
Републике Србије, а нарочито на подручју рада института (епизоотиолошком подручју)
Нишавског, Јабланичког, Пчињског, Пиротског и Топличког управног округа који обухвата
град Ниш и општине: Лесковац, Лебане, Бојник, Медвеђа, Власотинце, Врање,
Сурдулица, Бујановац, Владичин Хан, Босилеград, Прешево, Пирот, Димитровград,
Прокупље, Мерошина и Куршумлија, Ражањ или у околини од 40 км од наведених
општина.
8.5. Рок за извршење услуге
Рок за извршење предмета набавке је 12 месеци од дана закључења уговора.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У понуђену цену понуђач мора укључити све евентуалне попусте.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
11.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
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12.
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: vsini@mts.rs или факсом на број 018 42 64 467 тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 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 МВ бр. 2/2017.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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. Закона о јавним набавкама.
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА
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.
14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од
истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене

рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро
извршење посла мора да се продужи.
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15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољнија понуда“.
Елементи овог критеријума вреднују се на следећи начин:
• Понуђена цена - за најнижу цену 50 пондера.
• Мрежа бензинских пумпи – за најразвијенију 30 пондера
• Контрола трошкова –on line 20 пондера (апликација постоји – 20 пондера,
апликација не постоји - 0 пондера).
Свака следећа понуда на ранг листи добија 5 пондера мање у односу на боље
рангирану. Рангирање – стручна оцена понуда врши се по сваком елементу посебно, а
затим се пондери сабирају и утврђује најбоље оцењена понуда.
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера биће
изабрана понуда која је остварила већи бој пондера по основу елемената критеријума
„мрежа бензинских пумпи“.
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из
поглавља III, одељак 3.).
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email vsini@mts.rs, факсом на број 018 42 64 467 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,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
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. У том случају подношења
захтева за заштиту права долази до застоја 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.
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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 50-016, 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 о
јавним набавкама.
18. 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.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ____________ од ____. ____. __________. године за јавну набавку
добара-набавка горива за службена возила путем картица за гориво ЈН МВ бр.
2/2017
.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт
и број телефона:
Електронска адреса понуђача
(e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача 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
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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:

2)

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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

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 .
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2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА: - ГОРИВА
ПОНУЂЕНА ЦЕНА - ПО ЈЕДИНИЦИ ПРОИЗВОДА

Врста горива

Количина
у литрима

Еуро – дизел
Безоловни бензин
премијум БМБ 95

Цена
по
литру

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са ПДВом

7.500
6.500

Укупна вредност јавне набавке

Рок и начин плаћања:
Рок важења понуде:
Рок испоруке:
Гарантни период:
Место и начин испоруке:
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
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ON LINE КОНТРОЛА ТРОШКОВА

ДА

НЕ

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

МАЛОПРОДАЈНИ ОБЈЕКТИ ПОНУЂАЧА
НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Р.бр.

Назив малопрод. објекта

Датум
М.П.
______________________________

Локација

Понуђач
______________________________
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VI МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О КУПОВИНИ ГОРИВА
ПУТЕМ ДЕБИТНЕ КАРТИЦЕ ЗА ГОРИВО
Закључен између уговорних страна:
1. ____________________________________________________
ПИБ
___________,
мат.бр.__________________,
шифра
дел.
_________
ког
заступа
______________________________ (у даљем тексту: Продавац)
и
2. Ветеринарског специјалистиког института „Ниш“ из Ниша, ул. Димитрија Туцовића
175, 18106 Ниш, ПИБ:100501820, Матични број: 07215304, Број рачуна: 205-203564-11,
Телефон:
018/4263-301, Телефакс: 018/4264-467, кога заступа директор
Др сци. вет. мед. Милош Петровић (у даљем тексту: Купац)
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- Да је Купац на основу одредаба Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,
бр.124/12), спровео јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности чији је
предмет набавка горива плаћањем дебитним картицама.
- Да је Продавац _____. године доставио КУПЦУ понуду број _____________од
__________ године која је саставни део овог уговора;
- Да је Купац прихватио у потпуности Понуду Продавца и да је донео одлуку о
додели уговора о продаји нафтних деривата путем дебитне картице за гориво,
број ______ од _______. године, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Предмет овог уговора је куповина нафтних деривата путем дебитне картице за гориво,
на бензинским станицама-малопродајним објектима Продавца, а за службена возила
Купца.
Списак бензинских станица Продавца на којима Купац преузима нафтне деривате у своја
возила коришћењем Картице, представља саставни део овог Уговора.
Купац се обавезује да Продавцу достави потписан и печатом оверен списак својих
моторних возила са регистарским бројевима – називом корисника и врстом нафтних
деривата које ће куповати на бензинским станицама Продавца, који представља
саставни део овог Уговора.
Купац се обавезује да за свако своје возило од Продавца купује искључиво гориво
наведено у спецификацији из предходног става.
Члан 3.
Цене уговорених нафтних деривата умањују се за моторне бензине, ТНГ и дизел горива
на основу преузетих количина деривата на месечном нивоу, за календарски месец, по
важећим скалама Продавца из прилога овог Уговора.
Цене се мењају одлукама Понуђача у складу са кретањем цена на тржишту нафтних
деривата у Републици Србији. Цена важи на дан испоруке
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Члан 4.
Обрачун попуста врши се на месечном нивоу, када се утврђује преузета количина робе за
тај месец и одређује висина попуста у складу са чланом 4. овог Уговора. Припадајући
попуст одобрава се Купцу испостављањем ноте одобрења до краја текућег месеца за
претходни и за тај износ се увећава стање средстава на картицама Купца.
Члан 5.
Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата које
врши Купац.
Картице се издају Купцу након потписивања Уговора сагласно Захтеву и Спецификацији
возила за издавање Картице, који чине саставни део овог Уговора.
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 раскида-непродужавања 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.
Купац уплату врши 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.
У супротном, Купцу ће бити зарачунат пенал и испоручено задужење у висини 0,1% од
вредности уплате у сврху надокнаде трошкова ангажовања мануеланог рада запослених
Продавца на раскњижавању неозначених уплата.
На основу извршених уплата, Купцу се на крају месеца издаје листа извршених авансних
уплата и авансни рачун за неискоришћена средства.
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Члан 10.
Купац може преузимати нафтне деривате на бензинским станицама путем Картице, до
износа уплаћених средстава.
Укупан износ средстава за куповину горива по овом уговору за период важења од 12
месеци од дана закључења уговора односно до окончања поступка за јавну набавку
горива за 2017.годину је 2.500.000,00 динара без ПДВ-а.
Укупан износ средстава за куповину горива из става 1. овог члана може бити мањи или
већи 5% у зависности од реалних потреба.
Члан 11.
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.
Члан 12.
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, а под условом из прихваћене понуде Продавца.
Члан 13.
Купац прихвата да испуњење обавезе Продавца из овог уговора може бити онемогућено
наступањем:
- више силе, или
- услед забране, или ограничења испоруке робе актом државних органа, или
- због недостатка сирове нафте.
У случају наступања једне или више наведених околности из става 1 овог члана,
Продавац не сноси одговорност за неиспоручене количине
Продавац је дужан да благовремено обавести, на један од уобичајених начина, писано
Купца о настајању једне или више околности из става 1 овог члана и наведе врсту,
почетак и вероватан, односно очекиван крај дејства те околности.
Члан 14
.
Закључивањем овог Уговора, Купац прихвата сва права и обавезе утврђене Општим
правилима и условима за издавање и коришћење дебитне картице за гориво, која чине
саставни део овог Уговора.
Уговорне стране могу отказати Уговор у писаној форми, при чему је отказни рок 30 дана
од дана обавештења друге уговорне стране.
Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи 12 месеци од дана
потписивања 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.
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Члан 16.
На односе уговорних страна настале поводом спровођења одредаба овог уговора, а који
нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 17.
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 Нишу.
Члан 18.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка са једнаком доказном снагом, од
којих по 2 (два) примерка за обе уговорне стране.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе представљају израз њихове стварне воље.
ЗА ПРОДАВЦА
Директор
________________

ЗА КУПЦА
Директор
Др сци. вет. мед. Милош Петровић
_______________________

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН МВ бр. 2/2017

22/ 23

VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број
124/12), ________________________________________, даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
Ветеринарском специјалистичком институту „Ниш“ у Нишу у поступку јавне набавке мале
вредности добара - горива, ЈН број 2/2017, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:
_____________

М.П.

Потпис понуђача
___________________
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