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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИСОКА ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Број 756
22. 8 2017. године
А Л Е К С И Н А Ц

На основу члана
61. Закона о јавним набавкама
(“Службени
гласникРС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015),
Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова и Одлуке о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр. ЈНМВ 3/2018 од 21.8.2018. године Наручилац
– Висока школа за васпитаче струковних студија из Алексинца припремила
је

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за набавку добара:
лож уља
-јавна набавка мале вредности-

Укупан број страна: 26

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 03.9.2018. У 10:00 САТИ
ДАТУМ ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА: 03.9.2017. У 11:00 САТИ
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – ЛОЖ УЉЕ
ЈН бр. 3/2018.

Конкурсна документација садржи:

Поглавље
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Образац за оцену испуњености услова
Упутство како се доказује испуњеност услова
из члана 75. Закона
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац са подацима о понуђачу
Образац структуре цене за
Mодел уговора
Образац трошкова припремања понуде
Образац изјаве о независној понуди
Изјава

Страна
4
5
7
9
11
17
21
22
24
25
26
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив и адреса наручиоца:
Висока
школа
за
васпитаче
струковнихстудија
из
Алексинца,
Пиварска бб
Интернет страница:
www.vsvaspiтacka.edu.rs
Врста поступка:
јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке:
Добра
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале
вредности
Број телефона – централа
018/804 323
Број факса
018/804 323
Е mail:
vas.skola@medianis.neт
skolazavaspiтace@open.тelekom.rs
Особа за контакт:
Владан Митровић
ПИБ:
100312795
Матични број:
07106904
Шифра делатности:
8542
Банка:
трезор
Број текућег рачуна:
840-1806666-05
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка добара: лож уље, за потребе Висока
школа за васпитаче струковних студија из Алексинца за 2018.-2019. годину,
Р.бр.

Назив

1.

Лож уље

Ознака из општег
речника набавке
09135100

СПЕЦИФИКАЦИЈА:
Р.б
1.

Опис
Лож уље

Јединица мере
литар

Количина
12.000

Спецификација представља оквирне потребе наручиоца за зимску
грејну сезону за школску 2018/2019. годину.
Понуђач гарантује за квалитет производа достављањем сертификата
(декларације) о квалитету, издатог од стране овлашћене институције за
контролу горива. Kвалитет испорученог горива треба да буде у складу са
Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног
порекла (Сл.гласник РС бр.111/15 и 106/2016)
МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ:
За лож уље: Франко магацин купца, 24 сата по наруџбеници
НАЧИН ПЛАЋАЊА:
Безготовински, у законском року
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2. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
ПОНУЂАЧА______________________________________________
У поступку доделе уговора о јавној набавци мале вредности добара:
лож уље ЈНМВ 3/2018.
Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач
доказује достављањем следећих доказа уз понуду:
Ред.
бр.

Услови из члана 75. ЗЈН:

Докази из члана 77. ЗЈН:

Испуњен
ост
услова

1.

Да је регистрован код
надлежног ограна,
односно уписан у
одговарајући регистар

-За правна лица:
-Извод из регистра Агенције
за привредне регистре
односно извода из регистра
надлежног Привредног суда
-За предузетнике: Извод из
регистра Агенције за
привредне
регистре односно извода из
одговарајућег регистра

Да

Не

2.

Да он и његов законски
заступник нијосуђиван за
неко од кривичних дела
као члан организоване
криминалне групе, да није
осуђиван за кривична
дела против привреде,
кривично дело против
животне средине,
кривично дело против
примања или давања
мита, кривично дело
преваре.

За правна
лица,предузетнике и
физичка лица
- Извод из казнене
евиденције, уверење
надлежног суда и
надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих
послова

Да

Не

3.

Да му није изречена мера
забране обављања
делатности која је на
снази у време
објављивања односно
слања позива за
подношење понуда

– За правна лица: Потврде
привредног и прекршајног
суда да му није изречена
мера забране делатности или
потврда Агенције за
привредне регистре ;
- За предузетнике: Потврда
прекршајног суда да му није

Да

Не
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изречена мера забране
делатности или потврда
Агенције за привредне
регистре ;
- За физичка лица: Потврда
прекршајног суда да му није
изречена мера забране
обављања одређених послова
4.
Да је измирио доспеле
-За правна лица,
Да
Не
порезе и друге јавне
предузетнике и
дажбине у складу са
физичка лица : Уверење
прописима Републике
Пореске управе Министарства
Србије или стране државе финансија и привреде да је
када има седиште на
измирио доспеле порезе и
њеној територији
доприносе и уверење
надлежне локалне
самоуправе да је измирио
обавезе пом основу локалних
јавних прихода
5.
Да има важећу дозволу
За правна лица,
Да
Не
надлежног органа за
предузетнике и
обављање делатности која физичка лица:Важеће
је предмет набавке, ако је дозволе за обављање
таква дозвола предвиђена одговарајуће делатности,
посебним прописом
издате од стране надлежног
органа, ако је таква дозвола
предвиђена посебним
прописом
Доказ под ред.бр. 2), 3) и 4) не може бити старији од од два месеца
пре отварања понуда. Доказ под ред.бр. 3)
мора бити издат након
објављивања позива за подношење понуда
ДОДАТНИ УСЛОВИ:
1.
Да поседује декларацију о
Фотокопија сертификатаДа
Не
квалитету горива
декларације о квалитету
горива издате од стране
овлашћене институције
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана
77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити
своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу,
односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или
другим надлежним органом те државе (Образац изјаве понуђача)
Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном
понуда ће се одбити као понуда са битним недостацима.
_________________________
Др Милутин Ђуричковић,проф.
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3. УПУTСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА.
Документа којима понуђач доказује испуњеност обавезних услова су
( чл.77 ЗЈН ):
1) Да је регистрован код надлежног ограна, односно уписан у
одговарајући регистар:
-Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извода из
регистра надлежног Привредног суда или одговарајућег регистра ( за правна
лица ипредузетнике)
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, кривично дело против животне средине,
кривично дело против примања или давања мита, кривично дело преваре:
- Извод из казнене евиденције, уверење надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова (за правна лица,
предузетнике и физичка лица).
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности која је на
снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда.
- Потврде привредног и прекршајног суда ( за предузетнике само
прекршајног) да му није изречена мера забране делатности или потврда
Агенције за привредне регистре; за физичка лица потврда прекршајног суда
да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
4) Потврде надлежног пореског органа државе у којојима седиште, да је
понуђач измирио доспеле обавезе, доприносе и друге јавне дажбине.
- 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 локалних јавних прихода (за
правна лица, предузетнике и физичка лица).
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
-Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом ( за
правна лица, предузетнике и физичка лица)
Доказ под ред.бр. 2), 3) и 4) не може бити старији од од два
месеца пре отварања понуда.
Доказ под ред.бр. 3)
мора бити издат након објављивања
позива за подношење понуда.
ДОДАТНИ УСЛОВ:
6) Потврда издата од стране овлашћених органа или организација за
контролу квалитета (сертификат-декларација о квалитету нафтних деривата)
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Напомена: Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од
пет дана од дана настанка промене у било ком од поменутих података из
достављених докумената, о тој промени писмено обавести наручиоца.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним
копијама.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа, али је у том случају обавезан да
наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Наручилац може да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија да у року од пет дана од дана пријема писменог позива
наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености
услова.
Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења
одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија.
Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави
оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од дана пријема
писменог позива наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити и позив
упутити другом рангираном понуђачу.
Негативне референце:
Наручилац може да одбије понуду под условом да поседује доказе из
члана 82. важећег Закона о јавним набавкама.
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4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Понуде се припремају и подносе у складу са јавним позивом и
конкурсном документацијом.
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки ,
на интернет страници www.vsvaspiтacka.edu.rs , као и путем e-maila.
Право учешћа имају сва заинтересована домаћа и страна правна и
физичка лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне
набавке, у складу са чланом 75. и чл. 76. Закона о јавним набавкама.
Испуњеност услова из члана 77. Закона о јавним набавкама понуђач доказује
документима које доставља уз понуду, у складу са захтевима из конкурсне
документације и јавног позива.
Понуђач који наступа самостално не може да учествује и у заједничкој
понуди коју подноси група понуђача, такве понуде одбиће се као понуде са
битним недостацима.
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је
доставе у року за подношење понуда од 10 дана од дана објављивања јавног
позива на Порталу јавних набавки. Рок почиње да тече првог наредног
дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки, и истиче 10-ог дана
(03.9.2018.) у 10:00 часова.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу
наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 10:00 часова.
Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока
ће се сматрати први наредни радни дан до 10:00 часова, без обзира на начин
достављања, лично или поштом, у запечаћеној коверти, на адресу Висока
школа за васпитаче струковних студија, Алексинaц, Пиварска бб, . Коверта
мора имати назнаку „ПОНУДА ЗА ЛОЖ УЉЕ– НЕ ОТВАРАЈ“-а на полеђини
назив и адресу понуђача, телефон и име контакт особе.
Понуде са варијантама се не прихватају.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена
печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.
Критеријум за доделу уговора је: Најнижа понуђена цена.
Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који присуствују
отварању, предају Комисији овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење
мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од
стране
одговорног
или
овлашћеног лица. Број овлашћења и име
представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда.Овлашћење
подносе сви осим директора предузећа, односно предузетника, којима ће
се идентитет проверити важећом личном картом.
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за
достављање понуда
(03.9.2018.) у
11:00
часова
у
просторијама
Високешколе за васпитаче
струковних студија из Алексинца, Пиварска бб,
уз присуство овлашћених представника понуђача.
Рок у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора је 7 дана од
дана јавног отварања понуда.
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Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка
отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста
поднета неблаговремено.
5. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ПОНУДЕ
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу
из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко
попуњена–откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена,
потписана од стране овлашћеног лица понуђача, печатирана и заведена код
понуђача.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у
обрасце који су саставни део Конкурсне документације. Подаци који нису
уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо обрасца
неће се уважавати, и таква понуда ће се одбити.
Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без
уписивања између редова.
Понуда ће се одбити као понуда са битним недостацима уколико буду
начињене било какве измене, додаци или брисања у обрасцу понуде. Уколико
понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
ПОНУЂАЧ
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално и група
понуђача која подноси заједничку понуду.
Понуђач који наступа самостално не може да учествује и у заједничкој
понуди коју подноси група понуђача, такве понуде одбиће се као понуде са
битним недостацима.
ВАЛУТА
Валута понуде је динар. Уколико понуђач достави понуду са другом
валутом, таква понуда ће се одбити као понуда са битним недостацима.
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Подносилац понуде сносиће све трошкове припремања и достављања
своје понуде.
Наручилац није обавезан да, под било којим околностима, сноси
наведене трошкове, било да је понуда прихваћена или не.
ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Цене у понуди се исказују у динарима, 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-а, сматраће се , сагласно Закону о јавним набавкама, да је
иста дата без ПДВ-а.
Сви евентуални попусти и повољности морају бити урачунати у коначну
цену из понуде.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Цена подразумева испоруку франко магацин купца.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Начин плаћања : Безготовински, у законском року.
ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Језик понуде је српски језик. Уколико понуђач не достави понуду на
српском језику, таква понуда ће се одбити
као понуда са битним
недостацима.
ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ, И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Комуникација у поступку јавне набавке се врши у складу са чл.20.
Закона о јавним набавкама.
Уколико наручилац , најкасније до 8 (осам) дана пре датума одређеног
за подношење понуда, изврши измену или допуну конкурсне документације
дужан је да ту измену (допуну) објави 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, дужан је да продужи рок
за подношење понуда и објави обавештење о томе.
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да понуђачу достави одговор у писаном облику у
року од три дана од датума пријема захтева понуђача за додатним
информацијама или објашњењима. Наручилац је дужан да истовремено исту
информацију објави на Порталу јавних набавкии на својој интернет страници.
ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач може да повуче своју понуду искључиво писаним обавештењем
и пре истека рока за подношење понуда.
ЗАКОН
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима,
стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији.
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РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања јавног
позива на Порталу јавних набавки. Рок почиње да тече првог наредног дана
од дана објављивања на Порталу јавних набавки, и истиче 10-ог дана
(03.9.2018.) у 10:00 часова.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу
наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до 10:00 часова.
Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока
ће се сматрати први наредни радни дан до 10:00 часова без обзира на начин
достављања, лично или поштом, у запечаћеној коверти, на адресу Висока
школа за васпитаче струковних студија из Алексинца, Пиварска бб . Коверта
мора имати назнаку „ПОНУДА ЗА ЛОЖ УЉЕ – НЕ ОТВАРАЈ“-а на полеђини
назив и адресу понуђача, телефон и име контакт особе. Понуда приспела по
истеку датума и сата одређених у јавном позиву, сматраће се
неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока (03.9.2018.)
за достављање понуда у 11:00 часова, у просторијама Висока школа за
васпитаче
струковних студија из Алексинца, Пиварска бб, уз присуство
овлашћених представника понуђача.
Пре почетка отварања понуда, присутни представници понуђача
предају
комисији овлашћења за заступање понуђача, које мора бити
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног
или овлашћеног лица. Број овлашћења и име представника понуђача се
уписује у Записник о отварању понуда. Овлашћење подносе сви осим
директора предузећа, односно предузетника, којима ће се идентитет
проверити важећом личном картом.
У Записник о отварању понуда се понуде уписују редоследом
пристизања.
Понуде за које је поднето прихватљиво обавештење о повлачењу неће
се отварати већ ће бити враћене понуђачу, као и понуде после назначеног
рока.
Записник
након
завршеног
поступка
потписују
овлашћени
представници
понуђача
и чланови комисије. Фотокопија Записника се
доставља понуђачима који су поднели понуде, у року од 3 (три) дана од дана
отварања понуда.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Један понуђач може да учествује само у једној понуди за партију.
Учешће у више од једне понуде у којима је понуђач укључен и као члан групе
понуђача резултираће одбијањем тих понуда.
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Понуђач који самостално поднесе понуду за партију, не може
истовремено да учествује и у заједничкој понуди, нити као подизвођач, нити
да учествује у више заједничких понуда.
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, саставни део
понуде мора да буде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
МОДЕЛ УГОВОРА
Одговорно, односно овлашћено лице понуђача је дужно да потпише и
овери модел уговора. Такође мора да попуни све стране и празна поља која
се тичу понуђача, парафира све стране и овери печатом све стране модела
уговора, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.
У случају да понуђач не попуни и овери модел уговора по упутству из
конкурсне документације, понуда ће се одбити као понуда са битним
недостацима.
ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној
документацији у упутству понуђачима и накнадно послатим додатним
објашњењима.
Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац
тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила
озбиљност и квалитет понуде.
Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе:
• Образац – Подаци о понуђачу
• Образац I– Изјава понуђача о прихватању услова из позива за
подношење понуде и конкурсне документације
• Образац за оцену испуњености услова из члана 75. ЗЈН попуњен,
потписан и печатом оверен са приложеном траженом документацијом
таксативно наведеном у обрасцу,
• Образац структуре цене, попуњен и потписан од стране овлашћеног
лица и оверен печатом понуђача.
• Образац понуде, попуњен и потписан од стране овлашћеног лица и
оверен печатом понуђача.
• Попуњен, парафиран Модел уговора, оверен на напред наведени
начин.
У случају да понуђач даје понуду за више партија, понуде морају бити
поднете у засебним ковертама у којима се достављају:
1) образац структуре цене попуњен и потписан од стране овлашћеног
лица и оверен печатом понуђача;
2) образац понуде попуњен и потписан од стране овлашћеног лица и
оверен печатом понуђача;
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3) модел уговора за ту партију, попуњен, парафиране све стране,
потписан и оверен печатом;
Документација за доказивање испуњености обавезних услова доставља
се у засебној коверти са назнаком „ОПШТИ ПОДАЦИ“, а образац понуде и
модел уговора се достављају у коверти која носи назнаку партије за коју се
конкурише.
РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте
након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са
назнаком на коверти понуде да је неблаговремена. Неблаговремена понуда
је понуда која је примљена од стране наручиоца након истека рока одређеног
у позиву за подношење понуда.
Наручилац ће одбити све неодговарајуће понуде, понуде са битним
недостацима а може да одбије и неприхватљиве понуде.
Понуда ће се одбити као понуда са битним недостацима уколико буду
начињене било какве измене, додаци или брисања у обрасцу понуде. Уколико
понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је
утврђено да у потпуности испуњава све техничке спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена , коју наручилац
није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа , која не
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не
прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке.
Наручилац ће одбити понуду због неуобичајено ниске цене, сходно
члану 92. Закона о јавним набавкама.
АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА-ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
КРИТЕРИЈУМ И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР
ПОНУДЕ

НАЈПОВОЉНИЈЕ

Најнижа понуђена цена.
Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна
објашњења од понуђача после подношења понуда и вршити контрола
код понуђача.
Наручилац може да захтева од понуђача додатна обавештења која ће
му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши
и контролу (увид) код понуђача, сходно члану 93. Закона о јавним
набавкама.
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Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих
прописа
Наручилац је дужан да при састављању своје понуде наведе (попуни ,
потпише и овери изјаву) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора у року од 7 дана од дана
јавног отварања понуда и доставити свим понуђачима који су поднели понуде
у року од 3 дана од дана доношења одлуке.
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
По стицању законских услова, односно након истека 8 дана од дана
истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о
јавним набавкама, наручилац је у обавези да понуђачу достави потписан,
оверен и заведен уговор. Уколико понуђач којем је додељен уговор одбије да
потпише уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са
понуђачем који је други по броју пондера на ранг листи.
Само потписан уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и
никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде потписан
од стране наручиоца.
Наручилац може и пре истека рока за заштиту права да закључи
уговор, у складу са чланом 112. став 2. Закона о јавним набавкама.
РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ МОЖЕ ОДУСТАТИ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА О
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Ако нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о
јавним набавкама
– ако није прибавио најмање једну прихватљиву понуду.
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.
Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке
доставити понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке, као и да
објави обавештење у року од пет дана од дана доношења одлуке о обустави
поступка јавне набавке.
ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Заштиту права понуђача, у свим фазама поступка јавне набавке,
обезбеђује Републичка комисија за заштиту права.
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Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији а предаје
наручиоцу.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације подноси се 7 дана
пре истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке,
рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема
одлуке.
Захтев за заштиту права може се поднети на начин и у роковима
предвиђеним Законом.
Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права, 11000- Београд, Улица Немањина
22-26
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки најкасије у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права.
Број и жиро-рачун на који подносилац приликом подношења захтева
уплаћује таксу одређену Законом:
Рачун Буџета РС за уплату таксе број: 840-742221843-57 број модела
97 позив на број 50-016.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун
буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 40.000,00 динара.
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6. ОБРАЗАЦ СА ПОДАЦИМА О ПОНУЂАЧУ
На основу Позива за подношење понуда за јавну набавку мале
вредности – лож уља 3/2018.
објављеног на Порталу јавних набавки
23.8.2018. године, достављамо вам следеће податке:

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Седиште и адреса Понуђача:
Поштански број Понуђача:
Матични број:
Регистарски број:
ПИБ:
Одговорно лице (потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон:
Факс:
Текући рачун
Е-маil

Место и датум:
___________________

(М.П.)
_______________________
(потпис овлашћеног лица)
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Јавна набавка ЈНМВ 3/2018
Набавка добара- лож уље
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

1) При састављању понуде поштовали смо све захтеве наручиоца.
2) Располажемо људским и материјалним ресурсима за извршење
предметне набавке.
3) Понуду смо саставили по свим условима конкурса, с њима се у
целости слажемо и они су саставни део понуде.
4) Сагласни смо да потпишемо Уговор састављен према моделу-предлогу
који је саставни део конкурсне документације

Место и датум:
____________________

М.П.

__________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Јавна набавка ЈНМВ 3/2018.
Набавка добара- лож уље

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Седиште и адреса подизвођача:
Поштански број:
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Е-маил:
Текући рачун и банка:
Матични број подизвођача:
Порески идентификациони број - ПИБ
Обвезник ПДВ-а

Место и датум:
____________________

М.П.

__________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“попуњавају само они
понуђачи који понуду подносе са подизвођачем. Уколико понуђач наступа са
већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког
подизвођача и доставити уз понуду.
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Јавна набавка ЈНМВ 3/2018.
Набавка добара- лож уље
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив понуђача:
Седиште и адреса понуђача:
Поштански број:
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Е-маил:
Текући рачун и банка:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број - ПИБ
Обвезник ПДВ-а
Рок испоруке: 24 сата по наруџбеници
Место испоруке: Лож уље се испоручује франко магацин наручиоца
Начин и рок плаћања: Безготовински у законском року
Рок важења понуде (не мањи од 30 дана): ____________________________
Понуду дајем:
А) Самостално
Б) Као заједничку понуду:
1)_________________________________________
2)_________________________________________
3)________________________________________
Уколико је заокружено Б), навести назив и седиште свих учесника у
заједничкој понуди
Место и датум:
____________________

М.П.

__________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој
понуди“попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у
ком случају је потребно да се наведени образац фотокопира у довољном
броју примерака и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА

Ред.
Бр.

Назив
добра

Јединица
мере

1

2

3

1.

Лож уље

литар

Цена по
Коли- јединици
чина без ПДВ-а

4

5

Вредност
без
ПДВ-а

Цена по
јединици
са
ПДВ-ом

Вредност
са ПДВ-ом

6( 4*5)

7

8(4*7)

Словима:_________________________________________________________
_________________________________________________________________

М.П. ____________________________
(овлашћено лице понуђача)

Упутство како да се попуни образац структуре цене
Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:
− У колону бр.5 понуђачи уписују цену горива по јединици мере без ПДВ-а;
− У колону бр. 6 понуђачи уписују укупну вредност горива без ПДВ-а;
− У колону бр. 7 понуђачи уписују цену горива по јединици мере са ПДВ-ом;
− У колону бр. 8 понуђачи уписују укупну вредност горива са ПДВ-ом;
− У ред «УКУПНО» понуђачи уписују укупну вредност у динарима без и са
ПДВ-ом;
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8. MОДЕЛ УГОВОРА
Јавна набавка добара: лож уље и мазиво ЈНМВ 3/2018.
УГОВОР
закључен између:
1. Високе школе за васпитаче
струковних студија из Алексинца, Пиварска
бб, матични број: 07269617, ПИБ број: 100312795, текући рачун бр: 8401806666-05, коју заступа Директор др Mилутин Ђуричковић,професор
струковних студија(у даљем тексту: наручилац) и
2. __________________________________________________матични
број:___________________, ПИБ број:_____________________, текући
рачун бр:_____________________________________________, кога заступа
_______________________________________(удаљем тексту:испоручилац).

Члан 1.
Предмет Уговора је купопродаја добара: лож уља за потребе наручиоца,
а према условима оцењене и прихваћене Понуде , која чини саставни део
овог Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће наручиоцу испоручивати добра из
члана 1. овог уговора у уговореном року, у складу са потребама наручиоца у
погледу врсте, количине, динамике и места испоруке – сукцесивне испоруке.
Потребе наручиоца у смислу става 1. овог члана су саставни део наруџбенице
коју наручилац упућује испоручиоцу.
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је продавац дaо у Понуди.
Појединачне цене у понуди су дате без ПДВ-а.

Члан 4.
Цене се могу мењати по истеку рока важења понуде у случају промене
тржишних услова из објективних и доказивих разлога.
Члан 5.
Испоручилац се обавезује да квалитет испорученог горива наручиоцу
буде у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна
горива нафтног порекла (Сл.гласник РС бр.123/12)
Члан 6.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу исплати вредност испоручених
добара у законски предвиђеном року.
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Члан 7.
Наручилац има право на рекламацију на количину и квалитет горива.
Све рекламације ће бити прихваћене од стране Испоручиоца, уколико се
записнички констатују у року од три дана од дана пријема. У том случају
испоручилац је у обавези да у року од седам дана од дана достављања
записника реши рекламацију.
Члан 8.
Наручилац има право на једнострани раскид уговора уколико:
- испоручилац не извршава испоруку према динамици и количинама
које наложи наручилац
- квалитет не одговара условима прописаним чл.5. овог Уговора
- испоручилац не поступа по рекламацији из чл.7. овог Уговора
Члан 9.
Добра која су предмет овог уговора су оквирне потребе (у погледу
врсте и количине) наручиоца од момента склапања уговора до краја 2018.
године.
Наручилац задржава право корекције уговорених количина добара, у
случају измењених околности у пословању.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност суда
Привредног суда у Нишу.
Члан 12.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА ПРОДАВЦА

_________________________

ЗА КУПЦА ДИРЕКТОР

________________________
Др Милутин Ђуричковић,
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Ред.бр.

Врста трошка

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
УКУПНО:

м.п.
Одговорно лице

_______________________
(Попуњавају се трошкови)
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10. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Као понуђач у поступку јавне набавке добара – јавна набавка мале
вредности број ЈНОП 3/2018. за набавку добара: ЛОЖ УЉЕ. ИЗЈАВЉУЈЕМ
да у овом поступку јавне набавке иступам независно.

Понуђач:________________________

Одговорно лице
______________________
м.п.
Датум____________
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11. И З Ј А В А

_________________________________________________________________
( назив понуђача)

_________________________________________________________________
(седиште и адреса)

Потврђује, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је
при састављању понуде за јавну набавку ЈНМВ 3/2018. - ЛОЖ УЉЕ за
потребе Високе школе за васпитаче струковних студија из Алексинца
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује
да је ималац права интелектуалне својине.

Место и датум:

____________________

Потпис овлашћеног

М.П.

___________________________
(читко навести име и презиме)

Напомена: Ову изјаву попуњава и својеручно потписује законски заступник,
лице које је уписано у регистар АПР у тренутку подношења понуде.
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