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I ДЕО (ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА)

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац:

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „УЖИЦЕ“

Адреса:
Одговорно лице:
Интернет страница:

Иве Андрића број 19, Ужице
Миливоје Ристановић
www.scuzice.org

ПИБ наручиоца
Матични број наручиоца:
Шифра делатности:

101780854
06362176
55.90

Телефон централа:
Телефон факса :
Банка:
Број текућег рачуна:
Е-mail:
Врста поступка:
Предмет јавне набавке
Поступак се спроводи ради:

031-553-235
031/551-877
Управа за јавна плаћања
840-446661-06
pravnik@scuzice.org
Поступак јавне набавке мале вредности
Набавка добара
Закључивања уговора о јавној набавци
Установа Студентски центар „Ужице“
Улица Иве Андрића број 19,31000 Ужице
Факс: 31/551-877 (за Комисију за јавне набавке)
Електронска пошта: pravnik@scuzice.org

Контакт:

1.2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни број јавне набавке

ЈНД 2/19
Јавна набавка добра – набавка лож уља

Опис добара

Локација и место извршења : Ужице, улица Иве
Андрића број 19

Ознака из Општег речника набавки

лож уље - 09135100

1.3 ВРСТА, ОПИС УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
Врста, опис добара која су предмет набавке дати су у спецификацији добара која је саставни
део конкурсне документације и понуде.
Набавка није обликована у више партија.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
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Набавка није резервисана за установе, организације, удружења или привредне субјекте за
радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са
инвалидитетом
Подношење електронске понуде није допуштено.

Нема обавезе подношења понуде са подизвођачима

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
2.1 ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда, и остала документација која се односи на понуду, мора бити састављена на
српском језику у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, захтевима наведеним у
позиву за подношење понуда и конкурсној документацији.
Ако је неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски
језик и оверен од стране овлашћеног тумача.
2.2 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Понуда треба да садржи све ПОДАТКЕ, ПРИЛ0ГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном
документацијом. Обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и оверен
печатом од стране одговорног лица, на начин прецизиран конкурсном документацијом.
Обрасце који су у конкретном случају непримењиви понуђач није у обавези да потпише
и овери (напр. уколико понуђач наступа самостално није дужан да попуњава и оверава Обрасце
који се односе на подизвођаче или групу понуђача).
Уколико достављена понуда не садржи тражену документацију, обрасце, прилоге и
споразум ( ако понуду доставља група понуђача ) – таква понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач поднесе:
1. попуњен, печатом оверен и потписан „Образац техничке спецификације понуде“
(Образац 1. у конкурсној документацији)
2. попуњен, печатом оверен и потписан „Образац понуде“ (Образац 2. у конкурсној
документацији)
3. попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. 2.1. – „Подаци о подизвођачу“,
уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу
4. попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. 2.2. – „Подаци о понуђачу који је
учесник у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача
5. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача
6. попуњен, печатом оверен и потписан „Образац структуре предмета набавке са
структуром цене (Образац бр. 3. у конкурсној документацији)
7. попуњени, парафирани, оверени печатом и потписани – модел УГОВОРА, чиме се
потврђује да понуђач прихвата све елементе модела уговора (Образац бр. 4.)
8. доказе из члана 75. Закона – доказе на име обавезних услова и то:
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• докази из члана 75. став 1. тачке 1-4 или попуњену,печатом оверену и потписану изјаву у
складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама којом понуђач под пуном
материјалном одговорношћу потврђује да испуњава услове (Образац бр. 5. конкурсне
документације)
• доказ из члана 75.став 1.тачка 5.Закона - лиценцу за обављање енергетске делатности
трговине нафте, деривата нафте и биогорива копромитованим природним гасом ,
издате од стране Агенције за енергетику Републике Србије)
• доказе из члана 75.став 1. Закона – доказе на име обавезних услова за подизвођача
уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу или
попуњену,печатом оверену и потписану изјаву у складу са чланом 77.став 4. Закона о
јавним набавкама којом подизвођач под пуном материјалном одговорношћу потврђује
да испуњава услове (Образац бр. 6. конкурсне документације)
9. попуњену, печатом оверену и потписану Изјаву о независној понуди – Образац бр.7
конкурсне документације)
10. попуњену, печатом оверену и потписану Изјаву о битним захтевима и накнади
коришћења патената Закона (Образац 8 конкурсне документације)
11. Образац трошкова припреме понуде – (Образац бр. 9 конкурсне документације)
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу
(нпр. Изјава о независној понуди), који морају бити потписани и оверени печатом од стране
сваког понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81.
Закона и мора бити достављен уз понуду.
2.3 ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном
документацијом.
Понуђач мора понуду и све обрасце који су саставни део конкурсне документације
попунити читко. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране
овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са конкурсном документацијом.
Модел уговора потребно је да овери печатом и потпише овлашћено лице понуђача који
наступа самостално, или са подизвођачима, чиме потврђује да прихвата све елементе
уговора. Модел уговора потребно је да овери печатом и потпише овлашћено лице групе
понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Понуда мора да садржи све
доказе дефинисане конкурсном документацијом.
Пожељно је да понуђачи поштују редослед слагања образаца и докумената у понуди,
на начин и редом како је дато у конкурсној документацији.
Пожељно је да понуда буде увезана траком у целину која је осигурана печатом тако
да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.
Понуду понуђач подноси у затвореној коверти - омоту оверену печатом са назнаком:
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"Понуда за јавну набавку добара-лож уље , број ЈНД 2/19- ______НЕ ОТВАРАТИ".
На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт
особу.
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.
Документа којима се доказује испуњеност услова, осим образаца, могу бити у
неовереним фотокопијама.
2.3.1.

Рок за достављање понуда

Понуде се могу достављати поштом или лично, до истека рока за достављање
понуда, на адресу: Установа Студентски центар „Ужице“ Улица Иве Андрића број 19.
Крајњи рок за достављање понуда је 06.03.2019. године до 11,00 часова.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно омоту у коме се налази
понуда, 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 које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће
враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да су исте поднете неблаговремено.
2.3.2. Отварање понуда
Јавно отварање понуда обавиће се дана 06.03.2019. године са почетком у 11,15
часова у просторијама Установа Студентски центар „Ужице“ Улица Иве Андрића број 19, у
канцеларији директора Установе, у присуству овлашћених представника понуђача.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе
Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног
лица понуђача.
2.4. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликова по партијама.
2.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.
2.6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у
затвореној коверти или омоту.
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти-омоту да
назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за
контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Установа Студентски
центар „Ужице“ Улица Иве Андрића број 19. са назнаком:
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„Измена понуде за јавну набавку добара-лож уље, број ЈНД 2/19 ______НЕ ОТВАРАТИ".,
или
„Допуна понуде за јавну набавку добара- лож уље, број ЈНД 2/19______НЕ ОТВАРАТИ".,
или
„Опозив понуде за јавну набавку добара- лож уље, број ЈНД 2/19 ______НЕ ОТВАРАТИ".

Понуда не може бити измењена, допуњена или опозована после истека рока за подношење
понуда.
2.7. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
2.8. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде у
(Образац бр.2 у конкурсној документацији) 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.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то
лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
наручиоца.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова
из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5)
овог закона лиценцу за обављање енергетске делатности трговине нафте, деривата нафте и
биогорива копромитованим природним гасом , издате од стране Агенције за енергетику
Републике Србије за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
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.
2.9. УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети група понуђача.
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Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из обавезних услова под тачком 5) овог упутства дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
У случају подношења заједничке понуде, сви понуђачи из групе понуђача морају да
испуњавају услов у погледу поседовања лиценцу за обављање енергетске делатности трговине
нафте, деривата нафте и биогорива копромитованим природним гасом , издате од стране
Агенције за енергетику Републике Србије

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 дужна је да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу конкурсне документације, у складу са Условима за учешће у поступку јавне
набавке.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) закона.
Услов из обавезних услова под тачком 5) овог упутства дужан је да испуни понуђач
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

2.10.

2.10.1. Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је не може бити дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна у
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12) рачунајући од дана пријема фактуре (рачуна) за
испоручене количине добара.
Отпремница и рачун морају гласити на „Установа Студентски центар „Ужице“ и морају
да садрже тачан назив добара и редни број из обрасца структуре цена, јединичне цене, као
и копију наруџбенице Наручиоца на основу које се врши испорука.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, у року који понуђач наведе у обрасцу
понуде и Моделу уговора.
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2.10.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара
Место испоруке: Место испоруке је резервоар уз котларницу наручиоца, на адреси:
Магацин у Улици Иве Андрића број 19, Ужице, у присуству овлашћених представника уговорних
страна.
Рок испоруке: испорука се врши сукцесивно, у складу са захтевима Наручиоца, према
исказаним потребама крајњих корисника у погледу врсте,динамике и места сваке појединачне
испоруке, и то:
• рок испоруке не може бити дужи од 5 (пет) дана од дана достављања поруџбенице
наручиоца, у којој се наводи потребна количина испоруке.
• Испорука се врши радним данима од 8,00 до 13,00 часова
Понуђач као продавац је у обавези да благовремено обавести наручиоца о тачном термину
испоруке због присуства овлашћеног лица и законите примопредаје испоруке .
2.10.3. Захтев у погледу гаранције квалитета
Гаранција у складу са гаранцијама које даје произвођач, којим се гарантује квалитет
испоручених деривата (декларација и извештај о квалитету) у складу са Правилником о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ("Сл. гласник РС", бр.
111/2015, 106/2016, 60/2017, 117/2017, 120/2017 – испр., 50/2018 и 101/2018).).
2.10.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у
складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
2.10.5. Други захтеви наручиоца

•
•

Добра морају у потпуности одговарати свим захтевима Наручиоца прецизираним у
спецификацијама
рокови морају бити прецизно одређени, Наручилац неће прихватити непрецизно
одређене рокове као што су нпр. одмах, по договору, од - до, и сл.);

2.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Валута: вредности у понуди исказују се у динарима.
Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: Цене у понуди се
исказују у динарима, са и без пореза на додату вредност.
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У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без
ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Структура цене:Понуђач у понуди треба да назначи јединичну и укупну цену за
предмет набавке.
У цене исказане у обрасцу понуде, морају бити урачунати и трошкове акциза,
превоза, утовара, истовара, остале манипулативне трошкове, као и све остале трошкове који
могу настати у вези са испоруком предметног добра.
Понуђене јединичне цене морају бити јасно и читко исписане. Свака евентуална
измена и преправка већ уписане цене, мора бити прафирана и оверена од стране понуђача,
тако да не доводи у сумњу, која од уписаних цена важи.
У току оцењивања понуде, Комисија ће вршити и контролу рачунарских операција
понуђача, а као меродавну, узимати јединичну цену.
Фактурисање ће се вршити по важећем ценовнику добављача на дан испоруке.
Цена нафтиних деривата утврђују се одлукама Добављача у складу са кретањем
цена на тржишту нафтиних деривата у Рпублици Србији.
Одлуке Добављача о променама цена нафтиних деривата се доносе у оним
интервалима у којим се обезбеђује њихово усклађивање са кретањима цена на тржишту
нафтиних деривата.
Добављач је у обавези да јавно обајављује промену цена нафтиних деривата, а под
јавним објављивањем цена нафтиних деривата сматра се објављивање званичној веб адреси
добављача.
Испоручене нафтине деривате Добављач ће фактурисати наручиоцу по ценама које
важе на дан испоруке нафтиних деривата.
Под даном испоруке подразумева се дана када је Добављач предао нафтни дериват
Наручиоцу.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.

2.12. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијане
аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни
подаци о пореским обавезама, заштити државне средине, заштити при запошљавању,
условима рада и сл.акоји су везани уа извршење уговора о јавној набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија, Београд, Саве Машковића 3 - 5, www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и
заштите животне средине средине, Београд, Немањина 22-26, www.merz.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Београд, Немањина 11,
www.minrzs.gov.rs.
2.13. ВРСТА,САДРЖИНА И НАЧИН ПОДНОШЕЊА, ВИСИНА И РОКОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
Понуђачи не достављају средства финансијског обезбеђења у предметном поступку
јавне набавке, сем у случају да је понуђач добио негативну референцу у поступку јавне
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набавке добара који нису истоврсни предмету јавне набавке код наручиоца, у складу са
Упутством понуђачима како да сачине понуду – тачка 2.17.

2.14. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у
горњем десном углу да садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.
Наручилац ће:
1) чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве,
у складу са Законом, понуђач означио у понуди;
2) одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
3) чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања
понуда, односно пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
2.15. ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА
Понуђач може искључиво, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуде.
НАПОМЕНА: Тражење додатних информација и обавештења у вези са
припремањем понуде и конкурсне документације, усменим путем или телефоном, није
дозвољено.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу: Установа Студентски центар „Ужице“,
Иве Андрића 19, Ужице а предају се писарници Установе са напоменом: "Захтев за додатним
информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара-лож
уље, бр. ЈНД 2/19 ______НЕ ОТВАРАТИ"'
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева,
послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавиће на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна
је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Препоручује се понуђачима који су позив за подношење понуда и конкурсну
документацију преузели са званичне интернет презентације Установе, или Портала јавних
набавки, да, у циљу упознавања са евентуалним изменама или допунама конкурсне
документације, свакодневно посећују званичну интернет презентацију Установе, односно
Портал јавних набавки.
2.16. ЗАХТЕВАЊЕ ДОДАТНИХ ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
У циљу прегледа, вредновања и упоређивања понуда Наручилац може од понуђача, у
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писменој форми, тражити додатна објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је
обавезан да у року од највише 3 (три) радна дана од дана пријема захтева за објашњење
понуде, достави одговор, а у супротном ће се његова понуда одбити, као неприхватљива.

2.17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
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: бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са
назначеним износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице и меничног овлашћења је
15 (петнаест) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
2.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Оцењивање понуда за вршиће се на основу критеријума најнижа укупна понуђена
цена
Приликом рангирања понуда, посматраће се укупна понуђена цена за захтевану
количину добара из Обрасца понуде, а у складу са Спецификацијом предмета јавне набавке.
Понуда са најнижом укупном пoнуђеном ценом добија максималан број бодова 100.
Бц = Ц мин х 100
Ц
где је:
Бц – број бодова који добија конкретна понуда
100– максималан број бодова предвиђен за овај критеријум
Ц мин – најнижа укупна понуђена цена
Ц – укупна понуђена цена из понуде за коју се одређује број бодова
2.19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају да два или више понуђача понуде идентичне укупне цене, тј. имају исти број
бодова, повољнијoм ће се сматрати понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за
испоруку.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, уговор ће се доделити понуђачу који буде извучен путем
жреба.
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2.20. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је минимум 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од
понуђача продужење рока важења понуде, у складу са чланом 90. став 2. Закона о јавним
набавкама. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.
2.21. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни
конкурсну документацију, измене или допуне објавиће на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и
објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
2.22. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Уколико понуђач приликом припреме понуде у конкурсној документацији увиди
грешку (било да се ради о обрасцу понуде, моделу уговора, спецификацији и др.) дужан је
да одмах обавести Наручиоца како би грешка била исправљена, а потенцијални понуђачи
обавештени. Ни у ком случају понуђач не сме исправљати конкурсну документацију (нити
дописивати), јер ће се у том случају његова понуда сматрати неприхватљивом.
2.23. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени сви
услови за доделу уговора дефинисани Законом о јавним набавкама и овом конкурсном
документацијом. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске
године, односно у наредних шест месеци.
2.24. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3
(три) године у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди
обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне 3 (три) године.
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Докази на основу којих ће наручилац одбити понуду могу бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
3) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
4) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони
односи;
5) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача и
6) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. Закона о
јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и
други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
Наручилац ће одбити понуду и ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног и
4) понуда садржи друге недостатке због који није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
2.25. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА
На основу члана 8. став 1. тачке 20) Правилника о изменама и допунама Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије", бр. 86/2015),
накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
2.26. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о додели уговора биће донета у року који не може бити дужи од 10 дана од дана
отварања понуда и иста ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца најкасније у року од 3 дана од дана доношења.
2.27. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Поступак заштите права у поступку јавне набавке регулисан је одредбама члана
138. до 167. Закона о јавним набавкама.
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права може да поднесе и Управа за јавне набавке, Државна
ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
Захтев за заштиту права понуђача може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије предвиђено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, а наручилац исте није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека напред наведеног рока (три дана пре истека рока за
подношење понуда), сматраће се благовременим ако је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење
пре
истека
рока
за
подношење
п
онуда, 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 њему се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу
јавних набавки најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.
Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1.
Закона о јавним набавкама и то:
1. назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,
1. назив и адресу наручиоца,
2. податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца,
3. повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке,
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4. чињенице и доказе којима се повреде доказују,
5. потврду о уплати таксе из члана 156. Закона,
6. потпис подносиоца.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави
доказ о уплати таксе у коме је наведен назив уплатиоца, у износу од 60.000,00 динара, на жиро
рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: ЈНД 2/19, прималац:
„Буџет Републике Србије“, сврха: „Установа Студентски центар „Ужице“,Ужице, ЈНД бр. 2/19 “.

Доказ мора садржати потпис овлашћеног лица субјекта овлашћеног за обављање
платног промета са видљивим датумом реализације уплате
2.28. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен
уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗJН-а закључити уговор са
понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.
У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи
уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве
активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен.
2.29. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави
поступка јавне набавке, наручилац ће објавити у року од пет дана од дана закључења уговора
односно коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки
Управе за јавне набавке и на својој интернет страници.

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
3.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Право учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци имају сва заинтересована
домаћа и страна правна и физичка лица која испуњавају услове из чл. 75. Закона о јавним
набавкама, као и услове предвиђене овом Конкурсном документацијом.
Понуда понуђача који не поднесе све тражене доказе наведене у овом упутству,
сматраће се непотпуном и као таква биће одбијена као неприхватљива и неће се даље
разматрати, односно оцењивати.
Понуђач који у поднетој понуди достави све предвиђене доказе, али којима не
доказује било који од предвиђених услова, односно којима не доказује испуњење свих
тражених услова, сматраће се да не испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку
предметне јавне набавке предвиђене чл. 75. Закона и конкурсном документацијом, услед чега
ће целокупна понуда бити одбијена као неприхватљива, без даље оцене.
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1.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ и потребни докази за испуњење истих, сходно члану 75.
Закона
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

•
•
•

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75.став1.тачка 1. Закона)
Доказ:
Уколико је понуђач ПРАВНО ЛИЦЕ дужан је доставити Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привредног суда
Уколико је понуђач ПРЕДУЗЕТНИК, дужан је доставити Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра
Уколико је понуђач ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, не доставља доказ за овај услов
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; (члан 75.став1.тачка
2.Закона)
Доказ ( не може бити старији од два месеца пре отварања понуда)

•

Уколико је понуђач ПРАВНО ЛИЦЕ дужан је доставити

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних
дела
организованог
криминала
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visemsudu/obavestenje-ke-zapravna-lica.html;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
•

Уколико је понуђач ПРЕДУЗЕТНИК, дужан је доставити извод из казнене евиденције,
односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,
односно:

•

Уколико је понуђач ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, дужан је доставити извод из казнене евиденције,
односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
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није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, односно:

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. (члан 75.став1.тачка 4.Закона)
Доказ (не може бити старији од два месеца пре отварања понуда):
•

•

•

Уколико је понуђач ПРАВНО ЛИЦЕ дужан је доставити Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода;
Уколико је понуђач ПРЕДУЗЕТНИК, дужан је доставити Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода;
Уколико је понуђач ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, дужан је доставити Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода;
4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању,
условима рада, заштити животне средине,као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подоношења понуде (члан 75.став2.Закона)
5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима (члан 26..Закона)
6. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке,
Доказ (важећи у моменту објављивања јавног позива):

Лиценца за обављање енергетске делатности трговине нафте, деривата нафте и биогорива
копромитованим природним гасом , издате од стране Агенције за енергетику Републике
Србије
УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
Подизвођачу дужан је да наведе назив подизвођача а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу не може бити
већи од 50 %.
Понуђач обезбеђује да његови подизвођачи, ако су наведени у понуди, такође
испуњавају обавезне услове од тачке 1. – 4. овог упутства , а доказ о испуњености услова из
члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Доказивање испуњености тих услова документује се на горе наведени начин.
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.УСЛОВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Понуду може поднети група понуђача.
Услов из из члана 75. тачка 1.-4. ЗЈН дужан је да испуни сваки понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова, а услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи из заједничке понуде одговарају према наручиоцу неограничено
солидарно.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Понуда понуђача који не поднесе све тражене доказе наведене у овом упутству,
сматраће се непотпуном и као таква биће одбијена као неприхватљива и неће се даље
разматрати, односно оцењивати.
Понуђач који у поднетој понуди достави све предвиђене доказе, али којима не
доказује било који од предвиђених услова, односно којима не доказује испуњење свих
тражених услова, сматраће се да не испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку
предметне јавне набавке предвиђене чл. 75. Закона и конкурсном документацијом, услед чега
ће целокупна понуда бити одбијена као неприхватљива, без даље оцене.
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Образца изјаве
понуђача о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН (oбразац 5. и образац 6. За подизвођача) 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.
Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН,, потписан 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
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одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.

НАПОМЕНА:
С обзиром да се од 01.септембра 2013. године, примељује Правилник о садржини
Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача
(„Службени гласник РС, бр. 75/2013), лица која су уписана у Регистар понуђача нису дужна да
приликом доказивања испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,
прописане чланом 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама достављају наведне
доказе.
Уколико је лице уписано у регистар понуђача, то значи да испуњава обавезене
услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), Закона о јавним набавкама, довољно је да уз понуду
достави Извод о регистрованим подацима о понуђачу – који издаје Агенција за привредне
регистре или изјаву под кривичном и материјалном одговорношћу у којој наводи интернет
адресу Агенције за привредне регистре где се може проверити да је Понуђач регистрован у
регистру понуђача.
Понуђач је у обавези да приложи све доказе одређене конкурсном документацијом,
у супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на
српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних
органа те државе.
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.
Допунске напомене: У случају постојања недоумице о томе да ли понуђач испуњава
неки од услова утврђених конкурсном документацијом наручилац може од понуђача
тражити да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.
Образац бр. 1

II ДЕО ВРСТА, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
КВАЛИТЕТ, РОК ИСПОРУКЕ)
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1. Врста и спецификација добара
Лож уље се набавља се за потребе загревања пословних просторија Установе
/наручиоца.
Ознака из општег речника набавке: 09135100 – лож уље
Количине добара – оквирна процена извршена на основу потрошње добара у
претходној години. Количине наведене у Образцу понуде су оквирне и не обавезују Наручиоца:
Назив
Уље за ложење, екстра лако евро ЕЛ

Јед.
мере
литар

Количина
7000

Напомена: У техничкој спецификацији су дате оријентационе количине добара.
Количине предметних добара се могу поручивати до износа средстава обезбеђених и Плану
набавки Установе за 2019.годину, односно износа обезбеђених Финансијским планом Установе
за 2019.годину.
2. Техничке карактеристике
Квалитет испорученог лож уља мора одговарати карактеристикама дефинисаним
Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл.гласник
РС“ бр. 111/2015, 106/2016, 60/2017, 117/2017, 120/2017 – испр., 50/2018 и 101/2018).
Понуђач мора испоручивати лож уље са свом пратећом документацијом у складу са
дефинисаним Правилником о техничким и други захтевима за течна горива нафтног порекла
(„Сл.гласник РС“ бр. 111/2015, 106/2016, 60/2017, 117/2017, 120/2017 – испр., 50/2018 и
101/2018).
3. Услови и начин плаћања:
Плаћање за испоручена добра врши се сукцесивно у року који не може бити дужи
од 45 дана од дана извршене појединачне испоруке, а на основу потписане и оверене
отпремнице и фактуре од стране продавца и Наручиоца (у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.
119/12)
Цене добара која су предмет ове јавне набавке су промењиве, и зависе од кретања
цена сирове нафте на светској берзи, усклађивања са кретањем цена лож уља на тржишту у
Републици Србији и од посебних прописа (одлука добављача или надлежних државних органа
и институција које регулишу цене добара која су предмет ове јавне набавке).
Фактурисање ће се вршити по важећем ценовнику добављача на дан испоруке.
Трошкове транспорта, путарина и испоруке и остале манипулативне трошкове треба
урачунати у понуђену цену, као и евентуалне рабате и остале попусте.
Плаћање се врши уплатом на рачун добављача, у року који понуђач наведе у
обрасцу понуде и Моделу уговора.
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4. Рок за испоруку добара: испорука се врши сукцесивно , у складу са захтевима
Наручиоца у погледу количине, врсте, динамике и места сваке појединачне
испоруке;

Рок испоруке не може бити дужи од 5 (пет) дана од дана достављања поруџбенице
наручиоца,у којој се наводи потребна количина испоруке.
Испорука се врши радним данима од 8,00 до 13,00 часова
5. Место испоруке добара:
Место испоруке је резервоар уз котларницу наручиоца, на адреси: Магацин у Улици
Иве Андрића број 19, Ужице, у присуству овлашћених представника уговорних страна.

6. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Понуђач је дужан да достави:
 важећу Лиценцу за обављање енергетске делатности – трговина нафтом и дериватима
нафте и биогорива копромитованим природним гасом издату од Агенције за енергетику
Репулике Србије,
Леценцу достављају сви понуђачи, било да су правна или физичка лица.
Лиценца се доставља у неовереним фотококопијама.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке
појединачне испоруке представник Наручиоца ће вршити уз присуство представника Понуђача
на месту испоруке добара.
Уколико Понуђач не испоручи добра у уговореном року, поручену количину и добра
уобичајеног квалитета Наручилац може раскинути овај уговор.
Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање добара приликом
испоруке. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету, квантитету и очигледних
грешака испоручене робе, понуђач мора исте отклонити истог дана по сачињавању записника о
рекламацији, а најкасније у року од 3 дана од дана утврђених недостатака.

Место: ____________
Датум: ____________2019.године

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_________________
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III- ДЕО ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ
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Образац бр. 2
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за
јавну набаку ЈНД 2/19 добара – лож уље, дајемо понуду како следи:
Понуда број: ____________________________
Датум: ____________________________

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (емаил):
ТЕЛЕФОН:

ТЕЛЕФАКС:

БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:
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ЛИЦЕ ОДГОВОРНО 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.

3) Прихватамо у свему услове које сте поставили у позиву и Конкурсној документацији а
који су нам достављени ради састављања Понуде.

Место: ____________
Датум: ____________2019.године

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_________________

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
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Образац бр. 2.1.
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Одговорно лице подизвођача
- лице овлашћено за заступање - уписано у регистар
надлежног органа за регистрацију – АПР)
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
Број текућег рачина са називом и
седиштем банке код које се води
Телефон/факс
Е – маил

2. Део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача је
_______________________________________ и износи ____% укупне вредности понуде (не
може бити већи од 50 %), што износи ________________ динара
(Словима: ________________________________________________________ ) .

Место: ____________
Датум: ____________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_________________

Напомена:
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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.

Образац бр. 2.2.
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој понуди:
(подаци о члану групе – носиоцу посла)
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
1)

Одговорно лице подизвођача
- лице овлашћено за заступање - уписано у
регистар надлежног органа за регистрацију –
АПР)
Име особе за контакт:
Број текућег рачина са називом и
седиштем банке код које се води
Телефон/факс
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:

2)

Одговорно лице подизвођача
- лице овлашћено за заступање - уписано у
регистар надлежног органа за регистрацију –
АПР)
Име особе за контакт:
Број текућег рачина са називом и
седиштем банке код које се води
Телефон/факс

Место: ____________
Датум: ____________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_________________
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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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Образац бр. 3

1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене

РБ.

1.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА

1
Уље за ложење,
екстра лако евро ЕЛ

КОЛИЧИНА
оквирне
годишње
потребе

ЈЕДИНИ.
МЕРЕ

ЦЕНА
по јединици
мере
(без ПДВ)
са свим
трошковима
(превоз,
путарине,
манипулација
и сл.) и
обрачунатим
попустим

УКУПНА ЦЕНА
(без ПДВ)
са свим
трошковима

2
7000

3
ЛИТАР

4

5=2x4

ПДВ

6

УКУПНА ЦЕНА
(са ПДВ - ом)
са свим
трошковима

7=6+5

У ГОРЊУ ТАБЕЛУ УПИСАТИ ЦЕНЕ КОЈЕ СУ ВАЖЕЋЕ НА ДАН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ.
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Трошкове транспорта, путарина и испоруке и остале манипулативне трошкове треба урачунати у понуђене цене у горњој табели, као и
евентуалне рабате и остале попусте.

Рок и начин плаћања: ______________________________________________________________________________________________________
Рок важења понуде (минимум 30 дана):______________________________________________
Рок испоруке (максимум 5 дана од дана достављања поруџбенице од стране Наручиоца): _________________

Место: ___________
Датум: ___________2019.године

•
•
•
•
•

М.П.

Потпис овлашћеног лица
__________________

Упутство за попуњавање образца структуре цене:
у свако од одговарајућих поља табеле, уписати тражени податак
у колону 4. унети основне јединичне цене без ПДВ –а са урачунатим трошкова испоруке, уколико их понуђач има
у колону 5. унети износ укупне цене за тражену количину без ПДВ – а, са урачунатим трошкова испоруке, уколико их понуђач има
у колону 6. унети износ ПДВ-а који је обрачунат на цену из колоне 5
у колону 7. унети износ укупне цене за тражену количину са ПДВ –ом
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Образац бр. 4 – Модел уговора

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „УЖИЦЕ“ – са седиштем у Ужицу, ул. Иве Андрића
број 19 (у даљем тексту: наручилац), МБ: 06362176; ПИБ: 101780854; 19 коју заступа
директора Миливоје Ристановић
и
2. ________________________________________________ (назив понуђача),
адреса:_______________________________, матични број: ______________,
шифра делатности: ___________, ПИБ: _____________,
текући рачун: ______________________, које заступа директор _________________,
(у даљем тексту: Добављач ), с друге стране

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
2.___________________________________________________из_____________________
Ул.____________________________матични
број:
______________текући
рачун:
______________ПИБ: _____________________
3.___________________________________________________из_____________________
Ул.____________________________матични
број:
______________текући
рачун:
______________ПИБ: _____________________
Споразум групе понуђача бр. __________ од дана ______________ је саставни део овог уговора.
Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Основ уговора за јавну набавки број ЈНД 2/19 је Одлука о додели уговора, бр.____
/ 2019 од дана _________ 2019. године (попуњава наручилац) и Понуда изабраног понуђача бр.
____________ од дана ______ 2019. Године (попуњава понуђач)..

Уговорне стране претходно констатују:
-

да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (»Службени гласник
Републике Србије« бр. 124/12,14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале
вредности лож уља број ЈНД-2/19.
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да је Добављач дана _______2019. године доставио понуду бр.________ од дана
_________2019.године, (попуњава понуђач) која се налази у прилогу уговора и саставни је
део овог уговора;
да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде и
одлуке о додели уговора бр._______________ од ________ 2019. г. изабрао добављача за
испоруку ПРЕДМЕТНИХ добара .

- да ће Добављач предметна добра испоручивати без подизвођача / са подизвођачем
____________________________________________, са седиштем у______________________, ул.
_______________________,
бр.
________,
матични
број:______________,
порески
идентификациони број: _______________(попуњава Понуђач уколико наступа са
подизвођачем/има, у складу са упутством из конкурсне документације)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 1.
Предмет овог уговора је транспорт и испорука лож уља (у даљем тексту добро) за потребе
загревања пословних просторија Наручиоца, у свему према понуди Добављача, Спецификацији
предмета јавне набавке и Обрасцу понуде, који су у прилогу и чине саставни део овог Уговора.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КУПЦА:
Члан 2.
Купац има права /обавезе/ да:
Продавцу обезбеди несметан приступ простору на коме ће се извршити испорука;
• по испоруци предметног добра, сачини записник о квалитативном и квантитативном
пријему и потпише га заједно са продавцем;
• продавцу плати уговорену цену, у року и на начин како је дефинисано у овом уговору.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА:
Члан 3.
Продавац има права /обавезе/ да:
• добро испоручи према усвојеној понуди која је саставни део овог уговора;
• добро испоручи у уговореном року;
• по испоруци добра, заједно са купцем потпише записник о квалитативном и
квантитативном пријему;
• по извршеној испоруци испостави рачун за плаћање.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА:
Члан 4.
Цене предметног добра утврђују се одлукама Добављача у складу са кретањима цена на
тржишту лож уља у Републици Србији.
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Одлуке Добављача из претходног става овог члана се доносе у оним интервалима у којима се
обезбеђује усклађивање цена предметног добра са кретањем цена лож уља на тржишту у
Републици Србији.
Добављач се обавезује да Наручиоца обавештава о ценама предметног добра директно или
њиховим јавним објављивањем на својој званичној интернет адреси.
Испоручена добра Добављач ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан испоруке, а о
којој је Наручилац обавештен или која је јавно објављена у складу са ставом 3. овог члана.
Под даном испоруке добара подразумева се дан када је Добављач предао добра Наручиоцу.
По извршеној испоруци, Добављач ће Наручиоцу доставити рачун и отпремницу за испоручена
добра.
Транспорт, тј. превоз предметних добара ће се вршити у организацији Добављача.
Добављач ће фактурисати услугу транспорта (превоза) по ценовнику Добављача који важи на
дан испоруке, у складу са достављеним важећим ценовником, као и трошкове путарина, по
важећим ценама.
У случају промене трошкова из претходног става, за време трајања овог Уговора, Добављач се
обавезује да Наручиоцу достави нови важећи ценовник, одлуку или други акт на основу којег је
промена цене предметне услуге извршена.
Укупна уговорна вредност износи до 986.613,00 динара без ПДВ-а, односно, на годишњем
нивоу (попуњава Наручилац у зависности од података из понуде).
Наручилац није у обавези да утроши целокупан износ средстава из претходног става овог
члана.
Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима Наручиоца, односно плаћања у
2019. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених планом за 2019. годину за ове
намене.
За део реализације уговора који се односи на 2020. годину, реализација ће зависити од
обезбеђења средстава предвиђених законом којим ће се уредити буџет за 2020. годину. У
супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и
плаћања обавеза од стране наручиоца
Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Наручиоца, исти буде доведен у
ситуацију да не може да користи средства предвиђена овим уговором, неће се сматрати да
Наручилац није испунио своје уговорне обавезе.

Члан 5.
Наручилац се обавезује да, по испоруци уговорених добара, у року од _________ (попуњава:
Добављач) календарских дана од дана сваке појединачне испоруке, изврши плаћање и то на
рачун Добављача бр. __________________________________, код _________________________
банке (попуњава Добављач у зависности од података из понуде).
Добављач се обавезује да Наручиоцу достави фактуру са отпремницом и осталом пратећом
документацијом у року од пет дана од дана издавања фактуре, на адресу Наручиоца: Установа
Студентски центар „Ужице“ , ул. Иве Андрића бр 19 31000 Ужице, на основу стварно
испорућене количие предметног добра, по ценама која важе на дан испоруке.
Рок испоруке је ______ (попуњава Добављач), календарских дана од дана пријема писаног
захтева (поруџбине) Наручиоца у којој се наводи потребна количина испоруке.
Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе и исти ће бити сагласно
одређен од уговорних страна, сходно трајању више силе.
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НАЧИН И УСЛОВИ ИСПОРУКЕ

Члан 6.
Добављач је дужан да испоруку добра из члана 1. овог Уговора врши сукцесивно према
динамици и количинама које одреди Наручилац и у складу са важећим стандардима квалитета
предметног добра.
Наручилац је дужан да поруџбину и диспозицију за испоруку предметног добра достави
Добављачу у писаној форми, на адресу Добављача или путем е-маила.
Наручилац је дужан да на месту пријема спроведе организацију рада којом се обезбеђује
несметан пријем предметног добра у термину који је претходно договорен са Добављачем.
Члан 7.
Отпрема и пријем деривата врши се по важећем Правилнику о односима у поступцима
испоруке природног гаса, утовара и истовара сирове нафте, деривата нафте и деривата
природног гаса Добављача. Мерење лож уља се врши уређајима који су одобрени и
баждарени од стране Дирекције за мере и драгоцене метале Републике Србије, а на основу
општих аката Добављача која регулишу отпрему, превоз и пријем течних горива.
Добављач гарантује квалитет испоручених деривата у складу са Правилником о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног порекла ("Сл. гласник РС", бр. 111/2015, 106/2016,
60/2017, 117/2017, 120/2017 – испр., 50/2018 и 101/2018).
Наручилац (тј. овлашћено лице Наручиоца) је обавезан да приликом сваке испоруке
предметних добара изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и то провером да ли
се количина испорученог добра слаже са количином исказаном на отпремници и са порученом
количином добара.
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног пријема добра
утврди да испоручено добро задовољавају све услове из претходног става Уговора, обавезно је
да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен квалитативни и квантитативни пријем
испорученог добра.
Члан 8.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испорученог добра, у ком случају је
дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања / пријема добра , а у
случају приговора на квалитет дужан је да приговор уложи у року од 24 часа од сазнања за
недостатак.
У случају приговора на количину робе, Наручилац одмах обавештава Добављача, 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 робе, Наручилац у року од 24 часа обавештава Добављача који
упућује стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу.
Наручилац и Добављач су сагласни да до момента окончања рекламационог поступка, који не
може трајати дуже од 15 (петнаест) календарских дана, свака страна сноси своје трошкове,
настале на основу овог члана.
Уколико Наручилац не поступи у складу са ставом 1. овог члана, његова рекламација се неће
разматрати.
Члан 9.
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Добављач се ослобађа одговорности и у случају поремећаја у снабдевању тржишта нафтом и
нафтним дериватима који су изазвани: актима државних органа, изменама прописа који
регулишу услове и начин увоза, прераде и промета нафте и нафтиних деривата, кваровима или
непланираним ремонтима рафинерија или нафтовода и сличним догађајима.
Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе
је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 24 (двадесетчетири) часа – писаним
путем обавести другу уговорну страну о настанку ових околности и њиховом процењеном или
очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.
Уговорна страна код које је наступио случај више силе, дужна је да предузме све потребне
радње ради отклањања последица које онемогућавају извршавање њених уговорних обавеза,
да обавештава другу уговорну страну колико ће трајати препреке проузроковане вишом силом
у односу на извршавање уговорних обавеза, као и да другу уговорну страну одмах обавести о
престанку дејства више силе. Ова клаузула се на одговарајући начин примењује и када је случај
више силе наступио код обе уговорне стране.
За време трајања више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и штету.
Ако деловање више силе спречи уговорне стране да извршавају своје обавезе или део својих
обавеза у периоду дужем од 30 (тридесет) календарских дана, уговорне стране ће се
споразумети о даљем поступању у извршавању одредаба овог уговора и о томе ће закључити
анекс овог Уговора, или споразум о раскиду овог Уговора. Међусобно обавештавање уговорних
страна у случају наступања више силе, врши се искључиво у писаној форми.
У случају дејства више силе или наступања осталих непредвиђених околности које могу довести
до тога да Добављач није у могућности да испоручује предметно добро из члана 1. овог
Уговора, уместо тога Добављач може испоручивати и друга добра, под условом да по
својствима, намени и карактеристикама представљају најближи супститут предметном добру, а
под условима дефинисаним овим Уговором.

ЗАКЉУЧЕЊЕ И УСЛОВИ ЗА РАСКИД УГОВОРА

Члан 10.
У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге уговорне стране,
уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој уговорној страни доставити у
писаној форми обавештење о разлозима за раскид Уговора и оставити накнадни примерени
рок од 15 (петнаест) календарских дана за испуњење обавеза.
Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у року из претходног става, Уговор се
сматра раскинутим истеком последењег дана накнадно остављеног рока за испуњење.
За случај спора, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу.
Члан 11.
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.
Овај уговор се закључује на период од 12 месеци од дана закључења, односно док вредност
испоручених добара не досегне износ укупне уговорне вредности из члана 4.,став 10. овог
Уговора, а може се изменити само писаним анексом, потписаним од стране овашћених лица
уговорних страна.
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Наручилац није у обавези да утроши целокупан износ средстава из члана 4 став 11. овог
Уговора.
Утрошком средстава Наручиоца по овом Уговору, тј. достизањем укупне уговорне вредности
пре истека рока из става 2. овог члана, овај Уговор престаје да важи.

На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 12.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале и разумеле, те да уговорне одредбе
у свему представљају израз њихове стварне воље.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака, по 2 (два) примерка за сваку
уговорну страну

ЗА НАРУЧОЦА
___________________________

ЗА ДОБАВЉАЧА
__________________________

Модел уговора понуђач мора да попуни (на свим местима означеним са ''попуњава Понуђач и
Добављач ''), ПАРАФИРА СВЕ СТРАНЕ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИШЕ, чиме се потврђује да се
слаже са моделом уговора.
Уколико понуду подноси група понуђача (конзорцијум), на предвиђеном месту треба унети
податке свих чланова групе понуђача (назив, седиште, директор, ПИБ и матични
број и број текућег рачуна код банке), једне испод других, на за то предвиђеним слободним
линијама.
Уколико нема довољно места за унос података свих чланова групе понуђача, дозвољено је ту
страницу у коју се уносе податци фотокопирати или одштампати бланко у више примерака, па
унети податке за све чланове групе понуђача.
Сваку приложену страницу модела уговора парафирају сви чланови групе понуђача, и
исти оверавају печатом и потписују.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, тада попуњава и последњу алинеју
уводних одредби, која се односи на податке подизвођача (у случају више подизвођача, податке
треба унети на начин као што је описано и за унос података за више чланова групе понуђача, у
претходном пасусу).
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Образац бр. 5

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 добара: Лож уља, број ЈНД 2/2019, испуњава све услове из чл. 75. Закона.
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку 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 немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

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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Образац бр. 6
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ

Подизвођач _________________________________, у поступку јавне набавке добара – лож уље
број ЈНД 2/19 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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 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 немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Датум _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
___________________________________
MП
ПОТПИС

Место _______________

____________________________________
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Образац бр. 7

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Понуђач - ___________________________

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да је
понуда бр. _________________ за јавну набавку добара лож уље бр. ЈНД-2/19 поднета
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:
_________________

М.П.

Овлашћено лице понуђача:
______________________________
(име и презиме)
Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи
меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2. Закона.
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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Образац бр. 8
На основу члана 74. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
дајем следећу

ИЗЈАВА О БИТНИМ ЗАХТЕВИМА И НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА
На основу члана 74. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15):

Као овлашћено лице ПОНУЂАЧА, ______________________________________________________
(пун назив и адреса понуђача)

Изјављујемо изричито, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћемо у
свему доследно примењивати и придржавати се битних захтева који нису укључени у важеће
техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и
друге околности од општег интереса. Такође изјављујемо под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
Ова Изјава саставни је део понуде коју достављамо наручиоцу ради учешћа у предметном
поступку јавне набвке, а којом доказујемо испуњеност услова за учешће у поступку предметне
набавке, прописаног чланом 74. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15
и 68/15).
Место: ____________
Датум: ____________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_________________

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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Образац бр. 9

ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12,14/15
И 68/15), као и члана 6. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације),
достављамо образац са структуром трошкова за припремање понуде у јавној набавци добара –
лож уље, број ЈНД-2/19 и то :
За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној
јавној набавци, Понуђач:____________________________, из ______________________ је имао
следеће трошкове:
Ред.
бр.

Врста трошка

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У К У П Н О:
Напомена:сходно чл.88. ст.2 ЗЈН („Сл.гласник РС“, бр. 124/12), трошкове припреме
и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Место: ____________
Датум: ____________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_________________
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Напомена: Уколико понуђач нема трошкова за припремање понуде, неопходно је да достави
потписан и оверен празан Образац.

ПУНОМОЋЈЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

(име и презиме лица које представља понуђача)
из _________________________________ ул._________________________________________бр.
л. к. _______________овлашћује се да у име ___________________________________________
_________________________________________________________________________________
(назив и седиште понуђача)
учествује у поступку отварања понуда за јавну набавку мале вредности добара – лож уље број
ЈНД – 2/19 и предузима све радње прописане Законом.
Пуномоћје важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може
користити.
дана, __________________2019. Године
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П.
(лице овлашћено за заступање
уписано у регистар АПР-а)
Напомена: Сагласно члану 103. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/12,14/15 I 68/15), у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача. Представник понуђача, оригинал пуномоћја за учешће у поступку
отварања понуда за предметну набавку, предаје комисији на дан отварања понуда - пре
почетка отварања понуда. Уколико на наведен начин не преда пуномоћје, представник
понуђача у смисли одредби Закона о јавним набавкама, неће имати активну легитимацију за
учешће у поступку већ само право да присуствује поступку отварања понуда.
Пуномоћје достављено у оквиру запечаћене понуде не прихвата се.
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ПРОПРАТНИ ОБРАЗАЦ

(попунити и залепити на коверту/кутију)

датум и сат подношења: _________________________
(попуњава Писарница)

ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ!
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТ
ЛОЖ УЉЕ БРОЈ ЈНД 2/19
НАРУЧИЛАЦ:
УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „УЖИЦЕ“ Ужице, улица Иве Андрића број 19

ПОНУЂАЧ:
назив: ______________________________________________________________
адреса: _____________________________________________________________
број телефона: ______________________
број телефакса: ______________________
електронска адреса: ______________________
име и презиме лица за контакт: ______________________.
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