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ЈН 13/2016.
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ГРАД ЛОЗНИЦА
Градска управа
Комисија за јавну набавку
Број : 404-28-1406/2016- IIIı-3
Датум: 11.08.2016. године
Лозница
На основу члана на основу чл. 39, 53, 60, 61, Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон)
Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке број 110-314-1/2014-III-1 од
13.03.2014. године, припремљен је

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
ПОЗИВ
за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка добара –
набавка горива за потребе Градске управе број: ЈНМВ 13/2016
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Предметна конкурсна документација се доставља на основу позива за подношење
понуда.
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуде и
конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом
75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном
документацијом.
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за ЈНМВ 13/2016- Набавка
добара – набавка бензина - горива за потребе Градске управе
Број: 13/2016 - (НЕ ОТВАРАТИ).“
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца
Назив наручиоца:
Град Лозница – Градска управа
Адреса: 15300 Лозница, ул.Карађорђева број 2
ПИБ 101196408
Матични број:07169981
Врста наручиоца : Локална самоуправа
Контакт: Данијела Мирковић
Тел:015/879-258 email : dmirkovic@loznica.rs
2. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке: добра – Набавка добара – набавка бензина - горива за потребе
Градске управе
број: 13/2016.
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Назив и ознака из општег речника набавке: – Безоловни бензин 0913 2100
Дизел гориво
0913 4220
Течни нафтни гас 0913 3000
3. Извор финансирања: Набавка се финансира из буџета града Лознице
4. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу
јавних набавки и на сајту Града Лознице.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Рок и начин подношења понуда
Понуде се подносе на адресу: Град Лозница – Градска управа, 15300 Лозница,
ул.Карађорђева бр.2, до 22.08.2016. године, до 13,00 часова. Канцеларија бр. 108.
Писарница.
Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, у затвореној коверти/кутији,
са назнаком :„Понуда – добра – набавка горива за потребе Градске управе
број: 13/2016-НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуђач на полеђини коверте/кутије наводи: назив и адресу понуђача, телефон и
факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року
одређеном за подношење понуда.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
6. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће се 22.08.2016. године у 13,30 часова, у радним
просторијама Градске управе.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, присутни представници понуђача,
дужни су да наручиоцу предају писана пуномоћја за учешће у поступку јавног отварања
понуда.
7. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
8. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 10 дана од дана јавног
отварања понуда.
Додатне информације могу се добити до истека рока за подношење понуда, сваког
радног дана на телефон 015/879-263 од 08,00 до 13,00 часова.
Лице за контакт: Данијела Мирковић. Мејл: dmirkovic@loznica.rs
Наручилац ће извршити избор применом критеријума: Најнижа понуђена цена
Јавна набавка мале вредности број: 13/2016
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015, 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 404-281406/2016-IIIı, деловодни број Одлуке, и Решења о именовању комисије за јавне набавке
ЈН МВ број 13/2016, деловодни број Решења: 404-28-1406/2016-IIIı, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
набавка бензина - горива за потребе Градске управе Набавка добара –
набавка горива за потребе Градске управе
ЈН МВ бр.13 /2016

Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, рок
и место испоруке добара
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Гград Лозница - Градска управа
Адреса: Карађорђева број 2
Интернет страница: www.loznica.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.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈН МВ бр. 13/2016 су добра – набавка бензина - горива за
потребе Градске управе
4. Контакт
Лице за контакт: Данијела Мирковић,
Е - mail адреса: dmirkovic@loznica.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке ЈН МВ бр.13/2016 су добра –
набавка бензина - горива за потребе Градске управе
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА,
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
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

14500

Евро дизел

1500

Аутогас ТНГ

1000

Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке током
целокупног трајања уговора.
МЕСТО ИСПОРУКЕ И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:
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.
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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
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:

1.2.

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) 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.

1.3.

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.
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.

1.4.

9 од 35
ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
ДА БИ УЧЕСТВОВАО У ПОСТУПКУ
I
1.
2.

3
4.
5.

6.
7.
8.

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 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
Додатни услови: Понуђач мора 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)
11. Лозница-Богатић- С. Митровица
12. Лозница- М. Зворник-Љубовија-Б. Башта-Тара-Златибор
13. Лозница-М. Зворник-Ваљево- Ужице- Златибор
14. Лозница-Осечина-Ваљево-Мионица-Краљево
15. Лозница-Београд-Д. Милановац-Кладово
Који може Наручиоцу да обезбеди коришћење – Кредитне картице.
Да прихвата све услове ове јавне набавке
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
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9.

Да је уредно извршавао обавезе по раније закљученим уговорима

10.

Да гарантује озбиљност понуде

11.

Да je понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима

12.

Да прихвати понуђен модел уговора

13.

Меница и менично овлашћење

II Понуђач је дужан да уз понуду достави:
средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то: Сопствену бланко
меницу, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену
печатом и потписом овлашћеног лица, картон депонованих потписа и менично овлашћење
на износ од 10% вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, која мора бити са клаузулом
„без протеста", роком доспећа „по виђењу" са роком важења од минимум 30 дана од дана
отварања понуда - оригинал - у корист Наручиоцa, којом се гарантује да ће понуђач
платити укупан износ из менице по пријему првог позива.
Р.
УСЛОВ
БР.
1.
2.

3.

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 је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране
државе када има седиште на

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 надлежних пореских органа
(републички и локални порези)

ОРГАН КОЈИ
ЈЕ ИЗДАО
ДОКУМЕНТ
Број и датум
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5.

њеној територији
Да има важећу дозволу
надлежног органа за промет
нафтних деривата

Важеће решење/Лиценца за обављање
енергетске делатности трговине нафтом
и дериватима нафте које издаје
Агенција за енергетику РС
Да располаже неопходним
Списак пумпи оверен од стране
техничким капацитетом – да
одговорног лица понуђача из којег се
располаже са бензинским
јасно могу утврдити тражени путни
станицама на целој територији правци
РС
И Минимум једну бензинску
станицу која ради 24. Часа
уужем центру града Лознице

6

Да прихвата све услове ове
јавне набавке

Изјава о прихватању услова ове ЈН
Образац бр. 1.

7.

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

8.

Да је предмет понуде
усаглашен са техничким
спецификацијама

9.
10.

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

Изјава понуђача да је приликом
састављања понуде поштовао важеће
прописе о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити
животне средине
Образац бр. 2.
Декларација или потврда за предметну
јавну набавку којим се доказује
квалитет производа са техничким и
другим захтевима за течна горива
нафтног порекла
Меница и менично овлашћење
Изјава о независној понуди
Образац бр. 4.

11.
12.
13.

Образац трошкова припреме
понуде
Изјава понуђача да подноси
заједничку понуду

Попуњен и на свакој страни потписан и
оверен модел уговора
Образац бр. 5.
Образац бр. 6.
Образац бр. 7.
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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 IV 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.
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 (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
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.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
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 – набавка бензина - горива за потребе Градске управе , ЈН МВ
бр. 13/2016, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) 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;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају
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____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке – набавка бензина - горива за потребе Градске
управе, ЈН МВ бр. 13 /2016, испуњава све услове из чл. 75. 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) 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).
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
немају 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.
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V 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.
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:Град Лозница – Градска управа ул. Карађорђева број 2 15300
Лозница, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку– Гориво за потребе Градске управе , ЈН
МВ бр. 13/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.08.2016.
године до 13,00 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 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.
Понуда мора да садржи:
- Образац понуде – попуњен,потписан и печатом оверен;
- Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона за понуђача - попуњен,
потписан и печатом оверен;
- Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона за сваког члана заједничке
понуде – попуњен, потписа и печатом оверен, уколико понуду подноси група грађана;
- Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона за подизвођача- попуњен,
потписа и печатом оверен, уколико понуђач делимично извршење набавке поверава
подизвођачу;
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, потписан и оверен од стране свих учесника у заједничкој
понуди, уколико понуду подноси група понуђача;
- Образац изјаве о независној понуди – попуњен, потписан и печатом оверен;
- Модел уговора – попуњен, потписан и печатом оверен.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
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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: Град лозница Градска
управа ул. Карађорђева број 2 15300 Лозница , са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку– набавка бензина - горива за потребе Градске
управе, ЈН бр. 13/2016. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку – набавка бензина - горива за потребе Градске
управе ,ЈН бр. 13/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку– набавка бензина - горива за потребе Градске
управе , ЈН бр. 13/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку– набавка бензина - горива за потребе
Градске управе , ЈН бр 13 /2016. - НЕ ОТВАРАТИ” - НЕ ОТВАРАТИ”.
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.
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 V), 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 V) 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 подуговарачем, тај подуговарач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV 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.
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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 IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглаваља IV 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.
Фактурисање испоручених количина нафтних деривата ће се вршити 2 (два) пута у
месецу.
Уколико се фактурисање врши једном у месецу, дужничко поверилачки однос (ДПО)
настаје последњег дана у месецу.
Уколико се фактурисање врши два пута у месецу, дужничко поверилачки однос (ДПО)
настаје 15-ог (петнаестог) календарског у месецу за продају остварену у првих 15.
(петнаест) календарских дана у текућем месецу, и последњег дана у месецу за продају
остварену од 16-ог (шеснаестог) календарског у текућем месецу до краја месеца.
Купац се обавезује да вредност преузетих нафтних деривата, друге робе и услуга из члана
5. овог Уговора плати Продавцу у року од 15 календарских дана од датума ДПО.
Приликом плаћања, Купац је у обавези да сваки документ за плаћање плаћа појединачно и
да у налогу за плаћање наведе позив на број документа за плаћање по коме врши плаћање.
8.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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.
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
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 цену је урачунато: цена предмета јавне набавке и испорука на адресу наручиоца.
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.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
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.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 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 бр. 13/2016”.
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.
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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.
13. 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.
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понуду достави први.
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 IV
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.
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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 се путем поште на адресу Наручиоца, 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.
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.
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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VI
На основу позива за достављање понуда објављеног на Порталу јавних набавки дана
11.08.2016. године, неопозиво, са роком важности од ________ дана од дана отварања
понуда (до закључења уговора а не краћи од 30 дана), достављамо следећу
П О Н У Д У
бр. _____________________ од ____________________
ЈН бр. 13/2016. ГОРИВА
Назив горива
Евро премијум БМБ 95

Количине у
литрима
14500

Евро дизел

1500

Аутогас ТНГ

1000

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
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДУГОВАРАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подуговарачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДУГОВАРАЧЕМ
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1)

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

2)

који

ће

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 подуговачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подуговарачем, а уколико има већи број подуговарача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подуговарач.
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 дизел
Аутогас ТНГ

2.

3.

Збир укупних цена
појединих врсти
горива

Укупна цена без
ПДВ

Укупан износ
ПДВ
у динарима

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 13/2016, набавка ГОРИВА, код наручиоца
Град Лозница Градска управа Лозница.

Место и датум:

Овлашћено лице Понуђача
м.п.

_________________________

______________________________

26 од 35

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. 13/2016
Горива код наручиоца Град Лозница Градска управа, на основу позива за
подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки дана 11.08.2016.
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
13/2016. Горива.

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

Име и презиме
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ОБРАЗАЦ бр. 4.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да
сам понуду за јавну набавку ЈН 13/2016 –Набавка бензина –горива за потребе
Градске управе града Лозница, на основу позива за подношење понуда објављеног
на Порталу јавних набавки дана 11.08.2016. 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. 5.

УГОВОР
о продаји нафтних деривата путем картице за гориво
Закључен између:

1.
2.

Градске управе Лозница, Град Лозница, 15300 Лозница, ул. Карађорђева бр.2,
тел: 015/879-263, матични број 07169981, ПИБ 101196408, кога заступа Начелник Градске
управе Милојка Смиљанић, (у даљем тексту Наручилац - купац) и
___________________________________, из__________, матични број _________,
шифра делатности _________, ПИБ ____________, текући рачун ______________, које
заступа ____________ (у даљем тексту Понуђач - продавац).
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, у складу са чланом 39. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) , на основу Одлуке о покретању поступка број
_________________ од _____________године и позива за достављање понуда, спровео
поступак јавне набавке мале вредности број ЈН МВ бр. 13/2016;
- да је Понуђач ___________________, _________, ул. ________________, доставио
Понуду број ____ од ___.2016.године, заведену под бројем: _________/2016 од ____.2016.
године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
- да Понуда број ______ од _____.2016.године од понуђача, заведена под бројем
_____________ у потпуности испуњава услове из позива за достављање понуда и
конкурсне документације и налази се у прилогу;
- да је Наручилац, у складу са чланом 108.Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуком о додели уговора број: _______ од
_______.2016.године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача
____________________________, _______, ул. ___________.
(наведене констатације попуњава Наручилац)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ
Члан 1.
Предмет Уговора је купопродаја нафтних деривата коришћењем кредитне__________
картице за гориво Продавца (у даљем тексту картица).
Продавац се обавезује да Купцу испоручује нафтне деривате на својим бензинским
станицама. Списак јавних бензинских станица Продавца објављен је на web сајту
Продавца _________________________.
Члан 2.
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Закључивањем овог Уговора, Купац прихвата сва права и обавезе утврђене Општим
правилима, која чине саставни део овог Уговора и налазе се на web сајту Продавца
_________________________
II

ЦЕНА И ПОПУСТИ НА ЦЕНЕ
Члан 3.

Цене нафтних деривата утврђују се 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 који подразумева дан преузимања нафтних деривата, од стране Купца на
бензинским станицама Продавца.
Члан 4.
Попуст на цену нафтних деривата се одобрава Купцу на основу преузетих количина
нафтних деривата на месечном нивоу, за календарски месец, по важећим Скалама попуста
на преузете количине нафтних деривата Продавца (у складу са __________________), који
представља саставни део овог Уговора.
Припадајући попуст одобрава се Купцу испостављањем ноте одобрења до краја текућег
месеца за претходни.
Уколико у току трајања овог Уговора дође до промене количинских попуста дефинисаних
________________________, Продавац је у обавези да о насталој промени у писаној форми
обавести Купца и достави му нови _______________________.
Продавац задржава право да не обрачуна попуст у случају када купац неуредно извршава
своје обавезе.
III

РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.

Фактурисање испоручених количина нафтних деривата ће се вршити 2 (два) пута у
месецу.
Уколико се фактурисање врши једном у месецу, дужничко поверилачки однос (ДПО)
настаје последњег дана у месецу.
Уколико се фактурисање врши два пута у месецу, дужничко поверилачки однос (ДПО)
настаје 15-ог ( петнаестог) календарског у месецу за продају остварену у првих 15.(
петнаест)календарских дана у текућем месецу, и последњег дана у месецу за продају
остварену од 16-ог ( шеснаестог) календарског у текућем месецу до краја месеца.
Члан 6.
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Купац се обавезује да вредност преузетих нафтних деривата из члана 5 . овог Уговора
плати Продавцу у року од 15 календарских дана од датума ДПО.
Приликом плаћања, Купац је у обавези да сваки документ за плаћање плаћа појединачно и
да у налогу за плаћање наведе позив на број документа за плаћање по коме врши плаћање.
У супротном, Купцу ће бити зарачунат пенал и испоручено задужење у висини од 0,1% од
вредности уплате у сврху надокнаде трошкова ангажовања мануелног рада запослених
радника Продавца на раскњижавању неозначених уплата .
Продавац задржава право да обустави испоруку нафтних деривата, друге робе и услуга у
случају када Купац неуредно извршава своје обавезе.
IV

ЗАТЕЗНА КАМАТА
Члан 7.

Продавац ће за неблаговремено плаћање обрачунати Купцу законску затезну камату на
месечном нивоу, и то од дана истека валуте до датума измирења дуга.
Месечно обрачунату камату Купац је дужан да плати у року од 8 (осам) дана од дана
испостављања каматног обрачуна.
V

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА
Члан 8.

Купац је у обавези да на име гаранције за одложено плаћање нафтних деривата и законске
затезне камате, а пре прве испоруке нафтних деривата, Продавцу преда следећe средставo
обезбеђења плаћања, са којим се сагласио Продавац 3 (три) бланко соло менице.
VI

РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 9.

Уговор се закључује на одређено време и то годину дана од дана његовог закључења
сагласно члану 12. Уколико ни једна уговорна страна у року од 30 (тридесет)
календарских дана пре истека рока важења Уговора не обавести писаним путем другу
уговорну страну о томе да не жели да продужи овај Уговор и уколико након анализе
докумената које Купац доставља Продавцу у складу са ставом 2. овог члана не дође до
промене кредитне способности Купца, његово важење се продужава за сваку наредну
годину.
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VII

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Одлуком о Буџетом Града
Лознице за 2016. ( ''Службени лист града'' број:12/14. ). Плаћање доспелих обавеза
насталих у 2016. Години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у
складу са законом којим се уређује буџет за 2016. Годину.
За део реализације уговора који се односи на 2016. годину , реализација уговора ће
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2016.
годину. У супротном уговор престаје да важи, без накнаде штете немогућности
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.
Члан 11.
Уговорне стране за случај евентуалног спора уговарају надлежност Привредног суда у
______________.
Члан 12.
За све што овом Уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о облигацоним
односима и других законских прописа који се односе на предмет Уговора.
Члан 13.
Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени заступници
обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор
се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу
Члан 14.
Продавац задржава право да не испоручи нафтне деривате у ситуацијама које су настале
као последица технолошко-производних или пословно-оперативних проблема.
Продавац неће бити одговоран за штету коју би по том основу евентуално могао да
претрпи Купац.
Члан 15.
Саставни део овог Уговора су:
-

Општа правила _____________
Прилози :_______________________________________________________
Члан 16
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Овај Уговор је закључен у 4 ( четири) оригинална примерка, 3 за Купца, а 1 за продавца
за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ
ГРАД ЛОЗНИЦА
Начелник градске управе
Милојка Смиљанић, дипл.правник

ПОНУЂАЧ
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ОБРАЗАЦ бр. 6
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 бр. 7
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
У вези са позивом за набавку добара ЈН бр. 13/2016. У поступку 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.

