Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА

ИЗМЕНЕ И ДПОУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности бр. 1.1.6Д/14
- набавка горива за путничка и комби возила
Путем компанијске кредитне картице
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1. Позив за подношење понуда
2. Општи подаци о јавној набавци
3. Подаци о предмету јавне набавке
4. Техничка спецификација
5. Обавезни услови које понуђач мора да испуни да би учествовао у поступку ове јавне
набавке
6. Образац за оцену испуњености из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност
тих услова
7. Упутство понуђачима како да сачине понуду
8. Образац понуде
9. Образац структуре цене са упутством за попуњавање истог
10. Образац изјаве понуђача о прихватању услова – Образац бр. 1
11. Образац изјаве понуђача о поштовању прописа – Образац бр. 2
12. Образац изјаве понуђача о уредном извршавању уговорених обавеза – Образац бр. 3
13. Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде – Образац бр. 4
14. Образац изјаве понуђача о независној понуди – Образац бр. 5
15. Модел уговора – Образац бр. 6
16. Образац трошкова припремања понуде – Образац бр. 7
17. Образац изјаве понуђача да подноси заједничку понуду – Образац бр. 8
Укупан број страна конкурсне документације : 26
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На основу чл. 39 и чл. 61 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12),
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр.29/13) и Одлуке о
покретању поступка јавне набавке мале вредности од 24.10.2014. припремљен је Позив и
Конкурсна документација.

ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА , упућује свим потенцијалним понуђачима:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Право учешћа имају сва заинтересована физичка и правна лица која испуњавају
услове у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама као и услове из ове
конкурсне документације.
1.

Подаци о Наручиоцу:

НАЗИВ
СЕДИШТЕ
АДРЕСА :
Телефон:
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
Особа за контакт
2.

Град Лозница Градска управа
Лозница
Карађорђева број 2
015/879-263
07169981
101196408
Слађана Томићевић

Врста поступка: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Поступак се спроводи ради закључења уговора
3.
Предмет ЈН : НАБАВКА ДОБАРА - ГОРИВА 0910 0000
Назив и ознака из општег речника набавке : Безоловни бензин 0913 2100
Дизел гориво
0913 4220
Течни нафтни гас 0913 3000
Карактеристике предмета куповине ближе су одређене у техничким
спецификацијама којe су саставни део ове документације
4.
Понуду припремити и доставити у складу са позивом и овом конкурсном
документацијом.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања позива на Порталу
јавних набавки односно до 05.11.2014. године до 12,00 часова
5.
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште на адресу наручиоца:
ГРАД ЛОЗНИЦА ГРАДСКА УПРАВА
ул. Карађорђева број 2 15300 Лозница
са назнаком : ''Понуда за ЈН 1.1.6Д/14., НЕ ОТВАРАТИ!''
Понуде се подносе у затвореној и на спојевима печатираној коверти, тако да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте уписати : назив понуђача, адреса, тел, факс, контакт особа.
Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и неотворене ће
бити враћене Понуђачу. Благовременост се цени према дану и сату приспећа у
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Писарницу Градске управе канцеларија 106., а не према дану и сату предаје
пошти.
6.
Отварање понуда обавиће се 05.11.2014. дана са почетком у 14,00 часова
на горе наведеној адреси ( у Сали за едукацију). Представници понуђача, који ће
присуствовати јавном отварању понуда морају поднети оверено овлашћење о
иступању испред понуђача. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у
року од 3 дана бити достављен свим понуђачима.
7.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана отварања
понуда.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
НАЗИВ НАРУЧИОЦА

ГРАД ЛОЗНИЦА

АДРЕСА НАРУЧИОЦА

КАРАЂОРЂЕВА БРОЈ 2 15300 ЛОЗНИЦА

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА

WWW.loznica.rs

ВРСТА ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке мале вредности

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ДОБРА

ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

КОНТАКТ

Слађана Томићевић
015/879-263
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА
ДОБАРА
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА
НАБАВКЕ

ГОРИВА 0910 0000

Безоловни бензин 0913 2100
Дизел гориво

0913 4220

Течни нафтни гас

0913 3000

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив горива

Количине
у литрима

Евро премијум БМБ 95

3560

Евро премијум БМБ 98

1100

Евро дизел

430

Аутогас ТНГ

600

КВАЛИТЕТ
Испоручена горива морају испуњавати услове у погледу квалитета
прописана :
- Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног
порекла (''Сл.гл.РС'' бр. 123/2012)
- Правилником о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас
(''Сл.гл.РС'' бр. 97/2010; 123/2012)
Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке
током целокупног трајања уговора.
МЕСТО ИСПОРУКЕ И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:
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Понуђач се обавезује да омогући испоруку предмета набавке на свим
продајним местима у оквиру своје продајне мреже.
Динамика испоруке добара је сукцесивна и зависи од потребе наручиоца.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
ДА БИ УЧЕСТВОВАО У ПОСТУПКУ ОВЕ ЈН

5.

Да је понуђач регистрован код надлежног органа односно да је уписан у
одговарајући регистар
а) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе;
б) Да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре
Да му није изречена мера забаране обављања делатности, која је на снази
у време објављивања позива за подношење понуда
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
Да има важећу дозволу надлежног органа за промет нафтних деривата

7.

Додатни услови: Понуђач мора

1.
2.

3.
4.

располагати неопходним техничким

капацитетом и то да:
Поседује најмање једну бензинску пумпу на територији Града Лознице
која ради непрекидно.
Има развијену продајну мрежу на следећим путним правцима:
1. Лозница Шабац (М19), Шабац –Ауто пут Београд –Загреб (М21) део
ауто пута до Београда тј.(Е70)
2. Лозница – Ваљево (М4), Ибарска магистарала (М22) тј.Е(763)
3. Лозница – Шабац –Ауто пут –Нови Сад –(М22) тј.(75)
4. Лозница –Београд –Ниш (М1) тј (Е75)
5. Ауто пут Београд –Ниш (Баточина –Крагујевац) (М23-1)
6. Ужице (М19-1)
7. Лозница –Ваљево –Чачак (М4,М21,М5)
8. Београд –Ибарска магистрала –Чачак (М22-11, М22,М5)
9. Лозница-Ваљево-Пожега-Чачак-Краљево (М4,М21,М5,М22)
10. Ибарска магистрала-Краљево (М22-11,М22)
-

Који може Наручиоцу да обезбеди коришћење – Кредитне картице.

8.

Да прихвата све услове ове јавне набавке

9.

Да је понуђач приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о
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10.

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине
Да је предмет понуде усаглашен са техничким спецификацијама

11.

Да је уредно извршавао обавезе по раније закљученим уговорима

12.

Да гарантује озбиљност понуде

13.

Да je понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима

14.

Да прихвати понуђен модел уговора

Р.
УСЛОВ
БР.
1.

2.

3.

4.

Да је понуђач регистрован
код надлежног органа
односно да је уписан у
одговарајући регистар
а)
Да он и његов законски
заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као
члан организоване
криминалне групе;
б)
да није осуђиван за
кривична дела против
привреде, кривична дела
против животне средине,
кривично дело примања или
давања мита, кривично
дело преваре
Да му није изречена мера
забаране обављања
делатности, која је на снази
у време објављивања
позива за подношење
понуда
Да је измирио доспеле

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

Извод из регистра надлежног органа

а)
Правно лице: Уверење надлежног суда
(Виши суд у Београду)
Законски заступник : Уверење надлежне
полицијске управе МУП-а
б)
Уверење Основног суда на чијем подручју
је седиште правног лица
И
Уверење Вишег суда на чијем подручју је
седиште правног лица
Потврде Привредног И Прекршајног суда
ИЛИ
Потврда Агенције за привредне регистре

Потврде надлежних пореских органа

ОРГАН КОЈИ
ЈЕ ИЗДАО
ДОКУМЕНТ
Број и датум
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5.

порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са
прописима Републике
Србије или стране државе
када има седиште на њеној
територији
Да има важећу дозволу
надлежног органа за промет
нафтних деривата

(републички И локални порези)

Важеће решење/Лиценца за обављање
енергетске делатности трговине нафтом и
дериватима нафте које издаје Агенција за
енергетику РС
Списак пумпи оверен од стране
одговорног лица понуђача

6.

Да располаже неопходним
техничким капацитетом –
најмање 40 бензинских
станица на територији РС
Минимум једну у центтру
уужем центру града
Лознице

7.

Да прихвата све услове ове
јавне набавке

Изјава о прихватању услова ове ЈН
Образац бр. 1.

8.

Да је понуђач приликом
састављања понуде
поштовао важеће прописе о
заштити на раду,
запошљавању и условима
рада, заштити животне
средине
Да је предмет понуде
усаглашен са техничким
спецификацијама

Изјава понуђача да је приликом
састављања понуде поштовао важеће
прописе о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне
средине
Образац бр. 2.

9.

10.
12.

13.

Да гарантује озбиљност
понуде
Да је понуду поднео
независно без договора са
другим понуђачима или
заинтересованим лицима
Да прихвати понуђен модел
уговора

Декларација или потврда за предметну
јавну набавку којим се доказује квалитет
производа са техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног
порекла
Менично овлашћење за озбиљност понуде
Образац бр. 4.
Изјава о независној понуди
Образац бр. 5.
Попуњен и на свакој страни потписан и
оверен модел уговора
Образац бр. 6.
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Доказе из тачке 1. - 6. овог обрасца понуђач може доставити у неовереној копији.
Докази из тачака : 2. и 4. не смеју бити старији од 2 месеца пре отварање понуда
Докази из тачке 3. Морају бити издати после објављивања позива за подношење
понуда
Доказ из тачке 7. У слободној форми на меморандуму понуђача
За тачку 10. - Доставити: један или више докумената наведених у овој тачки којима
се доказује усаглашеност са техничким спецификацијама (фотокопија)
Изјаве из тачака : 8, 9, 11, 13 и 14. попуњавају се на обрасцу из ове конкурсне
документације
За тачку 12. – Менично овлашћење за озбиљност понуде мора бити оригинално на
меморандуму понуђача уз које се прилаже : једна бланко соло меница, оверена
фотокопија
картона депонованих потписа и потврда о регистрацији менице
За тачку 15. - Модел уговора попунити на празним линијама свим познатим
елементима, сваку страну потписати од стране овлашћеног лица понуђача и
оверити печатом понуђача
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У П У Т С Т В О
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Понуда мора бити на српском језику
2. Понуда се саставља тако што Понуђач уписује, тражене податке у оригинал
преузети образац понуде, читко штампаним словима, оверено печатом и
потписом овлашћеног лица. Обрасци у конкурсној документацији мораји бити
исправно попуњени, потписани и оверени печатом.
3. Предмет јавне набавке није подељен по партијама.
4. Понуде са варијантама нису дозвољене.
5. У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду и то писаним путем на начин на који и подноси подноси понуду, са
назнаком : ''измена понуде'', ''допуна понуде'' или ''опозив понуде'' .
6. Понуђач који понуду подноси самостално не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких
понуда.
7. Понуђач уколико ангажује подизвођача – дужан је да наведе у својој понуди
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила
поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно
подизвођачу.
8. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
9. Тражени начин и услови плаћања: Путем кредитних картица
датума ДПО.

15 дана од

10. Цена у понуди мора бити исказана искључиво у динарима без ПДВ.
Цене горива утврђује понуђач у складу са законом и подзаконским актима.
Цене горива су важеће на дан преузимања горива на бензинским станицама
понуђача-продавца.
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11. Поверљиве податке у понуди подвући и означити ознаком : ''поверљиво'' у
горњем десном углу странице на којој се налази податак или цео документ.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуда.
12. Додатне информације и појашњења могу се тражити искључиво писмено,
поштом на адресу за достављање понуда или факсом на број 015/879-263 или
електронском поштом на e-mail: stomicevic@loznica.rs, са назнаком : ''Питања
за ЈНMВ16д/13 Горива - за Комисију за ЈН'' најкасније 5 дана пре истека рока
за доставу понуде. Информације у вези ЈН неће се давати телефоном.
13. Наручилац може након отварања понуда од понуђача писмено захтевати
додатна објашњења, као и вршење контроле код понуђача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунарских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
14. Врста критеријума за доделу уговора је најнижа понуђена цена
15. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине. (Образац бр. 2)
16. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији а предаје
наручиоцу.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
јавног позива или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка
јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од
дана пријема одлуке.
Подносилац захтева дужан је да приликом подношења захтева уплати таксу
у износу од : 40.000,00 динара на жиро рачун : 840-742221843—57, шифра
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плаћања: 153, позив на број : 97 50-016, сврха уплате : такса ЈНМВ 16д/13,
корисник : буџет РС.
17. Уговор ће бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за
подношење захтева за заштиту права.
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На основу позива за достављање понуда објављеног на Порталу јавних
набавки дана 24.10.2014. године, неопозиво, са роком важности од ________
дана од дана отварања понуда (до закључења уговора а не краћи од 60 дана),
достављамо следећу
(означити начин давања понуде)

а) самостално
подизвођачем

б) заједничка понуда

в) понуда са

П О Н У Д У
бр. _____________________ од ____________________
ЈН бр. 1.1.6Д/14. ГОРИВА
Назив горива

Количине у
литрима

Евро премијум БМБ 95

3560

Евро премијум БМБ 98

1100

Евро дизел

430

Аутогас ТНГ

600

Јединична цена
у динарима без
ПДВ

Укупна цена у
динарима без ПДВ

УКУПНО У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ



УКУПНА ЦЕНА : _____________________ динара без ПДВ
Број бензинских станица на целој територији РС: ____________ бензинских
станица
 Начин и услови плаћања: путем кредитних картица
_____________________________________________ ( НАВЕСТИ БРОЈ ДАНА )
 Место испоруке: на бензинским станицама понуђача
 Рок и начин испоруке: сукцесивно у складу са потребама наручиоца.
Наручилац има право да у складу са својим потребама, смањи или одустане
од наруџбе поједине врсте и количине уговорене робе.
 Лице за контакт по овој понуди је : ______________________________
 САГЛАСНИ СМО ДА ОВА ПОНУДА ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ ДЕО
УГОВОРА
Овлашћено лице Понуђача
м.п.
_________________________________
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИСТОГ
Укупне цене
појединих врсти
горива (у динарима
без ПДВ )

1.

Износ ПДВ
у динарима

Укупне цене
појединих врсти
горива са ПДВ

Евро премијум БМБ
95 (________) кол.
Евро премијум БМБ
98 ( _______) кол.
Евро дизел
Аутогас ТНГ

2.

3.

Збир укупних цена
појединих врсти
горива

Укупан износ
ПДВ
у динарима

Укупна цена без
ПДВ

Укупна цена са ПДВ

ПОСЕБНО ИСКАЗАНИ ТРОШКОВИ КОЈИ ЧИНЕ УКУПНУ ЦЕНУ

У к у п н о
Овлашћено лице понуђача
М.П.
___________________________
Овај образац попунити читко, ручно или писаћом машином.
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Тачка 1. приказати укупне цене појединих врсти горива у динарима без ПДВ, износ ПДВ
(у динарима) и цене истих са ПДВ за сваку од наведених врста горива.
Тачка 2. приказати укупну цену свих ставки из тачке 1. и то: збир укупних цена
појединих врсти
горива без ПДВ, збир износа ПДВ и збир укупних цена
појединих врсти горива са ПДВ.
Тачка 3. приказати износе трошкова, који су већ ушли у цену, тј. који чине укупну цену,
као и збир износа наведених трошкова.
Образац мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом
понуђача.
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ОБРАЗАЦ бр 1.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА

Као понуђач изјављујемо:

Прихватамо све услове и критеријуме из позива и конкурсне документације
за подношење ове понуде у поступку 1.1.6д/14, набавка ГОРИВА, код наручиоца
Град Лозница Градска управа Лозница.

Место и датум:

Овлашћено лице Понуђача
м.п.

_________________________

______________________________
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ОБРАЗАЦ бр.2.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
да је понуђач при састављању своје понуде за јавну набавку добара ЈН бр.
1.1.6д/14 Горива код наручиоца Град Лозница Градска управа, на основу
позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки дана
24.10.2014. године, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својин

Овлашћено лице понуђача
м.п. __________________________
(место и датум)
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ОБРАЗАЦ бр. 3.

Под материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач : ________________________________________ је уредно
извршавао обавезе по раније закљученим уговорима у последње три
године.
Ову изјаву дајем у смислу испуњења обавезних услова у поступку
ЈН 1.1.6д/14. Горива.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
М.П.
__________________________________
( Својеручни потпис )
___________________________

Име и презиме
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ОБРАЗАЦ бр. 4.
Менично овлашћење за озбиљност
понуде
(На меморандуму понуђача)
На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6 Одлуке о облику садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета:
ДУЖНИК :
____________________________________________________________________
(назив и седиште понуђача)
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:______________________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА:_____________________ КОД __________________
БАНКЕ
ПИБ ПОНУЂАЧА: ________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК : Град Лозница Градска управа , Карађорђева број 2.15300 Лозница
Предајем Вам 1 (једну) бланко сопствену соло меницу, серијски број :
___________________ на износ од ______________________________________ што
представља 2% вредности наше понуде (цена са ПДВ) као средство финансијског
обезбеђења испуњења обавеза у поступку ЈН 1.1.6д/14 набавка горива код наручиоца
Град Лозница Грдаска управа у поступку додељивања уговора о јавној набавци по позиву
објављеном на Порталу јавних набавки дана 24.10.2014. године. Истовремено вас
овлашћујем да, уколико по истеку рока за подношење понуда повучемо или променимо
своју понуду, или у случају да не приступимо потписивању додељеног уговора у року од 5
дана од дана пријема позива којим смо обавештени да нам је уговор додељен приложену
сопствену соло меницу
„по виђењу и без протеста“ доставите на наплату
________________________________________________________ (назив банке понуђача)
код које се води наш текући рачун број _____________________________(текући рачун
понуђача), као и са свих текућих рачуна отворених код других банака.
Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћених лица за потпис сходно
достављеном картону депонованих потписа код
______________________________________(назив банке понуђача).
ПРИЛОЗИ:
Једна бланко сопствена соло меница
Оверена фотокопија картона депонованих потписа
Потврда о регистрацији менице

______________________________________
(печат и потпис овлашћених лица за потпис)
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ОБРАЗАЦ бр. 5.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
да сам понуду за јавну набавку ЈН1.1.6Д/14 Горива код наручиоца Град
Лозница Градска управа, на основу позива за подношење понуда
објављеног на Порталу јавних набавки дана 24.10.2014. године, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Овлашћено лице понуђача
М.П
(место и датум)

__________________________
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МОДЕЛ УГОВОРА

ОБРАЗАЦ бр. 6.

УГОВОР
о набавци горива за путничка и комби возила
Закључен између:

1.
2.

Градске управе Лозница, Град Лозница, 15300 Лозница, ул. Карађорђева бр.2,
матични број 07169981, ПИБ 101196408, кога заступа Начелник грдске управе Милојка
Смиљанић, (у даљем тексту Наручилац) и
___________________________________, из__________, матични број _________,
шифра делатности _________, ПИБ ____________, текући рачун ______________, које
заступа ____________ (у даљем тексту Понуђач).
Уговорне стране констатују да је поступак јавне набавке мале вредности број:
ЈНМВ _________ – _______________________________________________, спроведен по
поступку прикупљања понуда од овлашћених понуђача и да је на предлог Комисије,
надлежни орган донео Одлуку о избору најповољније понуде и доделио Уговор понуђачу
____________________.
Члан 1.
Предмет овог Уговора је сукцесивна испорука Евро премијум БМБ 95 И 98 октана,
Eуро дизела и ТНГ (ауто гас -а) у количинама које одреди купац, а све према Понуди
број _______ од .______________2014. која је саставни део овог Уговора са ценом по
јединици добра и укупном вредношћу за наведене количине, условима плаћања и
роком испоруке.
Члан 2.
Продавац се обавезује да добра која су предмет ове јавне набавке испоручује у
својим малопродајним објектима који се налазе на територији Републике Србије путем
компанијских картица Понуђача.
Продавац се обавезује достави списак јавних бензинских станица на којима
купац преузима гориво у своја возила.
Члан 3.
Продавац се обавезује да испоруку из члана 1. овог Уговора врши сукцесивно
током уговореног периода,а према потребама Kупца.
Купац се такође обавезује да Продавцу достави списак својих моторних возила,
који мора бити потписан и печатом оверен, са регистарским бројем – називом корисника и
врстом нафтних деривата, који ће чинити саставни део овог Уговора.
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Цене у понуди важе на дан достављања понуде.После закључења уговора,цене
нафтних деривата утврђују се и мењају одлукама Продавца у складу са кретањем цена на
тржишту нафтних деривата у Републици Србији.
Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи
на дан испоруке.Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране
купца на бензинским станицама Продавца.
Члан 4.
Укупна процењена вредност за укупно уговорене количине из члана 1. овог
Уговора је ________________ динара без пореза (ПДВ), односно ______________ динара
са порезом (ПДВ-ом)
Цена сваког појединачног
број_______од_______.

добра

је

једнака

цени

датој

у

Понуди

Цене у понуди важе на дан достављања понуде.После закључења уговора,цене нафтних
деривата утврђују се и мењају одлукама Продавца у складу са кретањем цена на тржишту
нафтних деривата у Републици Србији.
Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи
на дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране
купца на бензинским станицама Продавца.
Члан 5.
Наручилац ће добра која су предмет овог Уговора платити Понуђачу на текући
рачун број __________________ и то, у року од _________ дана од дана испостављања
фактуре .
Члан 6.
Купац се обавезује да вредност преузете робе из овог Уговора плати Продавцу у
року од ________ дана од датума настанка Дужничко поверилачког односа ( ДПО).
Плаћање за преузету робу се врши на основу испостављених фактура и то
уплатом на текући рачун Продавца назначен на фактури.
Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје 15. У месецу за продају остварену у
првих 15 дана у текућем месецу и последњег дана у месецу за продају остварену од 16. У
текућем месецу до краја месеца.
Уколико нека купопродајна трансакција , обавњена у обрачунском периоду , не
буде обухваћена фактуром за тај период, биће укључена у фактуру за наредни
обрачунски период.
Члан 7.
Цене у понуди важе на дан достављања понуде.После закључења уговора,цене
нафтних деривата утврђују се и мењају одлукама Продавца у складу са кретањем цена на
тржишту нафтних деривата у Републици Србији.
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Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи
на дан испоруке.Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране
купца на бензинским станицама Продавца.
Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактрурисати Купцу по цени која важи
на дан испоруке.
Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране купца на
бензинским станицама Продавца.
Приликом преузимања робе сачињава се отпремни документ који потписује
одговорно лице Продавца које извршава отпрему, са једне стране, и лице које у име
Купца врши пријем, са друге стране.
Члан 8.
ПОПУСТИ НА ЦЕНУ
Цене уговорених нафтних дерицвата умањују се за моторне бензине, ТНГ и дизел
горива на основу преузетих количина деривата из члана 1. Овог уговора на месечном
нивоу, за календарски месец по важецим скалама Продавца, који ће чинити саставни
део овог уговора који је Продавац дужан да достави приликом потписивања уговора.
Обрачун попуста вршиће се на месечном нивоу , када се утврђује преузета
количина робе за тај месец и одређује висина попуста.
Члан 9.
РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА
Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен важећим Правилником о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.
Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених нафтних деривата , у
ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања
нафтних деривата.
У случају приговора на количину испоручених нафтних деривата, Купац одмах
обавештава Продавца, који је дужан да упути Комисију за решавање рекламација, која ће
на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник.
У случају приговора на квалитет испоручених нафтних деривата, Купац одмах
обавештава Продавца, који упућује стручно лице ради узорковања робе која се даје на
анализу.
Уколико Купац не поступи у складу са ставом 1-3. овог члана, његова рекламација се неће
разматрати.
Уколико се утврди да рекламација није основана, трошкове поступка рекламације сноси
Купац.
Члан 10.
Овај Уговор се закључује на одређено време
потписивања обе уговорне стране.

до

годину дана од датума
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Члан 11.
Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен важећим Правилником о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.
Члан 12.
Купац може раскинути Уговор пре истека времена на који је закључен одмах након
утврђивања непоштовања односно неиспуњавања услова из прихваћене Понуде и
Уговора од стране Продавца.
Члан 13.
“Уговорне стране” су сагласне да ће се, за све што није предвиђено овим
уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 14.
ВИША СИЛА
Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплава,
пожара, земљотреса , саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних органа
или организација и других догађаја , који се нису могли предвидети или избећи, а који у
потпуности или делимично спречавају уговорне стране да изврше уговорне обавезе.
Члан 15.
У случају спора који проистекне из пословне сарадње, а који не буде могао да се
реши споразумно, уговорне стране прихватају надлежност Привредног суда у Ваљеву.
Члан 16.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну.
НАРУЧИЛАЦ
ГРАД ЛОЗНИЦА
Начелник градске управе

Милојка Смиљанић, дипл.правник

ПОНУЂАЧ
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ОБРАЗАЦ бр. 7

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Редни
број

НАЗИВ ТРОШКОВА

ВРЕДНОСТ

УКУПНО

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама, Понуђач може да у оквиру
понуде достави укупан износ и структуру 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
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.

Овлашћено лице понуђача
М.П.
(место и датум)

__________________________
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
У вези са позивом за набавку добара ЈН бр. 1.1.6д/14. Упоступку јавне набавке мале
вредности
изјављујемо да наступамо са следећим понуђачима:
1. Назив понуђача: ________________________________
Адреса: ____________________________
Телеф.,Факс: ____________________________
Електронска адреса: ____________________________
Број рачуна: ____________________________
Матични број: ____________________________
ПИБ: ____________________________
Шифра делатности: ____________________________
Лице одговорно за
извршење уговора: ___________________________

Понуђачи одговарају неограничено солидарно.
Сваки понуђач из групе понуђача (укључујући и носиоца понуде) који подносе
заједничку понуду,
у обавези је да достави доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку,
који су наведени у конкурсној документацији и то од тачке 1. до 5., а додатне услове
понуђачи испуњавају заједно.
Овлашћено лице понуђача
___
(место и датум)

м.п.

__________________________

Напомена: Попунити само у случају заједничке понуде.

