ЈАВНА НАБАВКА - Набавка дизел горива и бензина коришћењем дебитне картице за
гориво за потребе службених возила Центра за социјални рад Града Новог Сада

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

бр. 20-40401-262/2015

Март, 2015. године
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На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 61. став 1. Закона о јавним набавкама
(Службени гласник Републике Србије" бр.124/12 и 14/2015), члана 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник Републике Србије" бр.29/2013 и 104/2013) и Одлуке о
покретању поступка јавне набавке мале вредности број 20-40401-262/2015 од 05.03.2015.
године, Наручилац Центара за социјални рад Града Новог Сада је припремио:
КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ за јавну
набавку број 20-40401-262/2015
Набавка дизел горива и бензина коришћењем дебитне картице за гориво за потребе
службених возила Центра за социјални рад Града Новог Сада - поступак јавне
набавке мале вредности
Конкурсна документација садржи:
1.) Општи подаци о набавци
2.) Подаци о предмету јавне набавке
3.) Врста, техничка спецификација, количина и опис добара
4.) Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и Упутство
како се доказује испуњеност тих услова
5.) Упутство понуђачима како да сачине понуду
6.) Обрасци:
Подаци о понуђачу
Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде
Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима
Изјава понуђача о ангажовању подизвођача
Општи подаци о подизвођачу
Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду
Општи подаци о члану групе понуђача
Образац трошкова припреме понуде
Модел Уговора
Општи подаци о понуђачу
Образац структуре цена
Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама

7) Техничка спецификација
8) Изјава о испуњености обавезних
услова
9) Изјава о независној понуди
10.) Изјава понуђача да располаже довољним техничким капацитетима
НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 31 ( тридесетједну)
страницу.
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Образац бр. 1
Образац бр.2
Образац бр.3
Образац бр.4
Образац бр.5
Образац бр.6
Образац бр.7
Образац бр.8
Образац бр.9
Образац бр.10
Образац бр.11
Образац бр.12

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.1. Подаци о Наручиоцу:
Центара за социјални рад Града Новог Сада, Нови Сад, Змај Огњена Вука 13
1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 20-40401-262/2015 – набавка дизел горива и
бензина коришћењем дебитне картице за гориво за потребе службених возила Центра за
социјални Града Новог Сада , по општем речнику набавки 09100000 - Горива.
Конкурсна документација у поступку јавне набавке бр. 20-40401-262 /2015 може се
преузети на:
• Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.csrns.org.rs
1.3.Подаци о предмету јавне набавке на који се односи Конкурсна документација:
Предмет јавне набавке је набавка добара.
1.4. Контакт:
Особa за контакт je:
Александра Рончевић и Анкица Алексић,
021/210-1371, email: novisad.csr@minrzs.gov.rs
1.5. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:
Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у
затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца - Центар за социјални рад Града Новог
Сада, Нови Сад, Змај Огњена Вука 13 са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати Набавка дизел горива и бензина коришћењем дебитне картице за гориво за потребе
службених возила Центра за социјални рад Града Новог Сада, број 20-40401-262/2015,
поштом, или лично на писарници Центра за социјални рад Града Новог Сада. На полеђини
коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса Понуђача, као и име особе за
контакт и е-mail.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење
понуда је 19.03.2015. године до 8,00 часова.
Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде
примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.
1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину
подношења пуномоћја:
Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Центра за
социјални рад Града Новог Сада, Нови Сад, Змај Огњена Вука 13
Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 19.03.2015.године у 8,30
Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва
заинтересована лица. Представници Понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење
које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.
1.7. Обавештење о року у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року до 10 (десет) дана од дана јавног
отварања понуда и биће достављена свим подносиоцима понуда у року од 3 (три) дана од дана
њеног доношења.
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Опис предмета набавке: набавка дизел горива и бензина коришћењем дебитне картице за
гориво за потребе службених возила Центра за социјални рад Града Новог Сада
Назив и ознака из општег речника набавки: 09100000
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС

ДОБАРА

Техничка спецификација, количина и опис добара која су предмет јавне набавке, детаљно су
приказани у ПРИЛОГУ бр.7 - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
4.1. Обавезни услови:
У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије" бр.124/12 и 14/2015), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1.) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
3.) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4.) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
5.) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке.
У складу са чланом 75.став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије" бр. 124/12 и 14/2015), понуђач је дужан да наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне
својине.
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава и
додатне услов е за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то: - на
подручју територији Града Новог Сада има најмање пет продајних места са комлетно
траженим асортиманом наведеним у прилогу бр. 7 - Техничке спецификације.
4.2. Доказивање испуњености услова:
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије" бр. 124/12 и 14/2015), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1) до 4.) Закона, писаном изјавом датом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, а испуњеност ислова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, доказује
тако што доставља важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке.
4.3. Начин достављања доказа
У складу са чланом 79. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије" бр. 124/12 и 14/2015) докази о испуњености услова могу се достављати у
неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог Закона, 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.
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Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:
Понуда мора да буде састављена на српском језику.

5.2. Упутство о начину попуњавања образаца понуде:
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцима из Конкурсне
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана
необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица Понуђача.
Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део Конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у
целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена онако како је предата.
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној
коверти на адресу Наручиоца- Центар за социјални рад Града Новог Сада, Нови Сад, Змај
Огњена Вука 13, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати - Набавка дизел
горива и бензина коришћењем дебитне картице за гориво за потребе службених возила
Центра за социјални рад Града Новог Сада , број 20-40401-262/2015, поштом, или лично на
писарници Центра за социјални рад Града Новог Сада. На полеђини коверте обавезно навести
пун назив, адресу, број телефона и факса Понуђача као и име особе за контакт и е-mail.
5.3. 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 Конкурсној документацији.
Наручилац ће одбити све неодговарајуће и неприхватљиве понуде. Одговарајућа понуда је
понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно 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 јавне набавке.
Наручилац ће понуду одбити ако:
1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће (попуњена, потписана и
оверена Изјава о испуњености обавезних услова);
2. ако је понуђени рок важења понуде краћи од 30 дана;
3. ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
(потребно је попунити образац понуде и друге тражене обрасце);
4. ако није попуњена, потписана и оверена Изјава о независној понуди.
5.4. Начин на који Понуђач може тражити додатне информације и појашњења из
члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама уз напомену да тражење додатних
информација и појашњења телефоном није дозвољено:
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Понуђач може, у писаном облику, на адресу Наручиоца - Центра за социјални Града Новог
Сада, Нови Сад, Змај Огњена Вука, са назнаком: „Питања за Комисију за јавну набавку
Набавка дизел горива и бензина коришћењем дебитне картице за гориво за потребе
службених возила Центра за социјални рад Града Новог Сада, тражити од Наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана
пре истека рока за подношење понуда. Тражење информација и појашњења телефонски није
дозвољено.
5.5. Обавештење о могућности да Понуђач понуду може поднети за поједине партије
или за све партије, уколико је предмет јавне набавке обликован по партијама, у ком
случају понуда мора бити поднета на начин који ће омогућавати оцењивање за сваку
партију посебно:
Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија).
5.6. Могућност подношења понуда са варијантама:
У случају да понуђач достави понуду са варијантама, понуда се одбија.
5.7. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Плаћање добара која су предмет набавке вршиће се авансно. На основу извршених уплата,
Наручиоцу се издаје авансна - коначна фактура једанпут месечно.
Наручилац може преузимати гориво до висине уплаћених средстава.
Понуђач је дужан да једанпут месечно извештава Наручиоца о трансакцијама извршеним
путем дебитне картице.
Уколико трансакација обављена у обрачунском периоду не буде обухваћена извештајем за тај
период, биће укључена у извештај за наредни обрачунски период.
5.8. 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.
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.
5.9. Критеријум за избор најповољније понуде:
Одлука о додели уговора о јавној набавци бр. 20-40401-262/2015 Набавка дизел горива и
бензина коришћењем дебитне картице за гориво за потребе службених возила Центра за
социјални рад Града Новог Сада, донеће се применом критеријума економски
најповољнија понуда.
Одлука о избору најповољније понуде у јавној набавци, донеће се применом критеријума
економски најповољније понуде.
Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на следећим елементима критеријума:
Ред.
број
1.
2.
3

ОПИС
Цена
Број бензинских станица на територији Града Новог Сада
Број бензинских станица на територији Републике Србије
УКУПНО

Број
пондера
50
20
30
100

1. Цена
Код елемента критеријума ''Цена'' (Ц) упоређују се најниже понуђена цена и цена из понуде
која се рангира, према следећој формули:
Ц
мин x 50
Ц = ----------------------Ц
пон
Цмин ► најнижа цена из понуде;
Цпон ► цена из понуде која се рангира;
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Понуђач са најнижом понуђеном ценом добија максималан број пондера - 50.
2. Број бензинских станица на теритирији Града Новог Сада
Под бројем бензинских станица подразумева се број пумпи
Највећи број бодова по овом елементу критеријума је 20
Број бодова по основу овог елемента критеријума израчунава се на следећи начин:
Бодови по основу броја бензинских
станица
= 20 x понуђени број бензинских станица
највећи број бензинских станица
Понуђач са највећим бројем пумпи у Граду Новом Саду добија максималан број
пондера - 20.
3.Број бензинских станица на територији Републике Србије
Под бројем бензинских станица подразумева се број бензинских пумпи.
Највећи број бодова по овом елементу критеријуму је 30 бодова.
Број бодова по основу овог елемента критеријума израчунава се на следећи начин:
Бодови по основу броја бензинских
станица
= 30 x понуђени број бензинских станица
нај већи број бензинских станица
Понуђач са највећим бројем пумпи на територији Републике Србије добија максималан
број пондера - 30.
Број бензинских станица на територији Републике Србије понуђач доказује достављањем
списка бензинских станица са седиштем (адресом), бројем телефона и именом и презименом
одговорног лица са сваки продајни објекат.
5.9. Рок важења понуде:
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 (тридесет )
дана од дана отварања понуде.

5.10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Бланко меница
Понуђач је дужан да поднесе бланко меницу као гаранцију – средство финансијског
обезбеђења.
Понуђач је дужан да достави меницу која је регистрована у складу са чланом 47а.
став 6. Закона о платном промету (»Сл. гласник СРЈ«, бр. 3/2002 и 5/2003 и »Сл.
гласник РС«, бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком о ближим условима,
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (»Сл. гласник РС«,
број 56/2011).
Као доказ да је меница регистрована како је горе наведено, Понуђач је дужан да
достави фотокопију овереног Захтева за регистрацију менице. Оверу предметног
захтева врши пословна банка понуђача.
Достављена меница ће се наплатити:
- уколико понуђач повуче своју понуду у периоду од момента предаје понуде до
момента доношења одлуке о избору најповољније понуде;
- уколико понуђач чија се понуда изабере као најповољнија не потпише уговор о јавној
набавци у року од седам дана од дана пријема уговора на потписивање.
Достављена меница ће се након закључења уговора наплатити:
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- уколико понуђач чија се понуда изабере као најповољнија након потписивања
уговора не испуни уговорене обавезе у складу са одредбама уговора и евентуално
закључених припадајућих анекса.
Бланко меница мора бити потписана и оверена печатом, без уписаног датума и износа.
Такође уз бланко меницу подноси се копија картона депонованих потписа и менично
писмо – овлашћење са уписаним износом од 10 % од укупне вредности понуде без
ПДВ-а.
Понуђачу чија се понуда не изабере као најповољнија, поднета бланко меница враћа се
на његов захтев одмах по закључењу уговора са најповољнијим понуђачем уз
сачињавање копије исте и Записника о примопредаји између понуђача и наручиоца.
Понуђачу чија је понуда изабрана као најповољнија, са којим се закључи уговор о
јавној набавци, поднета бланко меница враћа се одмах након достављања захтева за
повраћај бланко менице, уколико бланко меница остане ненаплаћена до окончања
уговора-односно уколико изабрани понуђач испуни све уговорене обавезе.
5.11. Самостално подношење понуде:
Понуду може поднети Понуђач који наступа самостално.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као Подизвођач.
5.12. Услови за подизвођаче:
Понуду може поднети Понуђач који наступа са Подизвођачима.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
Подизвођачу и да наведе његов назив.
Уколико Понуђач намерава да извршење набавке делимично повери Подизвођачу,
обавезан је да наведе у свој ој понуди проценат укупне вредности набавке кој и ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Понуђач је дужан да за сваког Подизвођача достави доказе о испуњености услова из
члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из чл.
75 ст.1. тачка 5. овог Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача, на начин
одређен чл.77. Закона.
5.13. Заједничка понуда:
Понуду може поднети Група понуђача као заједничку понуду.
Сваки члан из Групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености
услова из члана 75. став 2. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а остале услове
испуњавају и доказују заједно.
Услов из чл. 75 ст.1 тач.5 овог 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
прописане чл.81.ст.4.
5.14. Рок у коме ће позвани Понуђач, по пријему обавештења о избору његове понуде
као најповољније, приступити закључењу уговора:
Уговор о јавној набавци може се закључити након истека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

5.15. Обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди Понуђача:
Наручилац је дужан да:
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- чува као поверљиве све податке о Понуђачима садржане у понуди који су посебним
прописом утврђени као поверљиви и које је као такве Понуђач означио у понуди;
- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди;
- чува као пословну тајну имена Понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног
за отварање понуда.
Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену
елемената критеријума и рангирање понуде.
5.16. Додатна објашњења од Понуђача после отварања понуда, контрола код
Понуђача:
Наручилац може писаним путем да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид)
код Понуђача.
Понуђач је обавезан да у року од два дана од дана пријема захтева за објашњење
понуде достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неисправна.
5.17. Негативне референце
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач ниј е
испуњавао свој е обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама кој и су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. Доказ може бити:
1.) правоснажна судска одлука или 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;
4.) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5.) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором;
6.) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7.) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних
обавеза.
Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза је једна сопствена, соло меница која
се може попунити на износ од 15% од понуђене цене са ПДВ-ом.
Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично
овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
располагање финансијским средствима.
Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити неопозива, безусловна, и платива
на први позив и без права на приговор.
У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка Србије
донела је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и
овлашћења која се примењује од 01.02.2012.године.
Стога је потребно да Понуђач уз меницу достави и доказ о регистрацији исте код
пословне банке где има отворен рачун.
5.18. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права Понуђача:
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Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно или поштом препоручено са
повратницом, а може се поднети у току целог поступка Јавне набавке, против сваке радње
Наручиоца. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број : подаци о броју или ознаци јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: такса ЗЗП; назив наручиоца; број или
ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; шифра плаћања: 153 или 253;
корисник Буџет Републике Србије; Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. 167. Закона.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен
од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања.
Захтев за заштиту права понуђача мора да садржи све прописане елементе из чл.151.
Закона о јавним набавкама
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
5.19. Начин измене, допуне и опозива понуде:
Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре
истека рока за подношење понуда.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарском износу, а не у процентима.
Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом
понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин
линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће припремљено,
означено и достављено са ознаком на коверти "Измена понуде", „Допуна понуде" или
"Опозив понуде за јавну набавку — Набавка дизел горива и бензина коришћењем
дебитне картице за гориво за потребе службених возила Центра за социјални рад Града
Новог Сада — НЕ ОТВАРАТИ.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
5.20. Исправка грешке у поднетој понуди:
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као
релевантну цену по јединици мере.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће
исправљати на следећи начин:
- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима
сматраће се тачним.
- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати
тачном, осим у износима који су дати паушално.
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Образац 1
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1.КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2.КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3.ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ- директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

Понуђач __________________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
Потпис __________________________________
(потпис овлашћеног лица)

МП

Место и датум _____________________________
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Образац 2
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И
ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВО ЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је
понуду за јавну набавку добара број 20-40401-262/15 - „ Набавка дизел горива и бензина
коришћењем дебитне картице за гориво за потребе службених возила Центра за
социјални рад Града Новог Сада саставио и потписао

(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде) у
име и за рачун понуђача.

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Понуђач __________________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
Потпис __________________________________
(потпис овлашћеног лица)
МП
Место и датум ______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице - директор Понуђача,
односно одговорно лице - директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је
неприменљив.
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Образац 3
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА
СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну
набавку број 20-40401-262/2015 - „Набавка дизел горива и бензина коришћењем дебитних
картица“ изјављујемо да не наступамо са Подизвођачима.

Понуђач __________________________________
(име и презиме овлашћеног лица)

МП

Потпис __________________________________
(потпис овлашћеног лица)
Место и датум
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Образац 4

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА (СПИСАК
ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче
Р. бр.
1

Назив произвођача

Учешће подизвођача

2

3

Понуђач ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
Потпис

____________________________
(потпис овлашћеног лица)

МП
Место и датум________________________
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Образац 5
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача.
Седиште подизвођача:
Адреса седишта:
Матични број.
Регистарски број:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
ПИБ:
Рег.бр. пријаве за евиден. обвезника ПДВ:
Телефон:
E-mail адреса:
Одговорно лице-директор:
Датум:

НАПОМЕНА:Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је
неприменљив.
НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА
СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА:
Понуђач __________________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
Потпис_______________________________
(потпис овлашћеног лица)

Место и датум __________________________
МП

НАПОМЕНА:Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.
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Образац 6

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку 20-40401-262/2015„Набавка ДИЗЕЛ ГОРИВА И БЕНЗИНА КОРИШЋЕЊЕМ ДЕБИТНИХ КАРТИЦА“
Овлашћујемо члана Групе ______________________________________________ да
име
и за рачун осталих чланова Групе иступа пред Наручиоцем.
Пун назив и седиште члана групе

Учешће члана групе у
понуди(%)

у

Потпис одговорног лица
и печат члана групе

Овлашћени члан
_________________________
м.п.
Члан групе
_________________________
м.п.
Члан групе
_________________________
м.п.
Члан групе
_________________________
м.п.

Понуђач __________________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
Потпис __________________________________
(потпис овлашћеног лица)

Место и датум ______________________________
МП

НАПОМЕНА:Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.
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Образац 7
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

Назив понуђача:
Седиште понуђача
Адреса седишта:
Матични број.
Регистарски број:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
ПИБ:
Рег.бр. пријаве за евиден. обвезника ПДВ:
Телефон:
E-mail адреса:
Одговорно лице-директор:
Датум:

Понуђач __________________________________
(име и презиме овлашћеног лица)

Потпис __________________________________
(потпис овлашћеног лица)
МП
Место и датум _____________________________

НАПОМЕНА:Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.
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Образац 8
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чл.88. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/12 и 14/2015) као и
чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (Сл.гласник РС 29/2013 и
104/2013), достављамо образац са структуром трошкова за припремање понуде у јавној
набавци:
Набавка дизел горива и бензина коришћењем дебитних картица- јавна набавка мале вредности
број 20-40401-262/2015 и
то :
За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној јавној
набавци,
Понуђач:_______________________________, из _________________________је имао следеће
трошкове:
Ред.
Врста трошка
Износ без ПДВ-а
Износ са ПДВ-ом
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Укупно:
Напомена:сходно чл. 88. ст.2 ЗЈН (Сл.гласник РС 124/12 и 14/2015) , трошкове припреме и
подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова.

Понуђач __________________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
Потпис ___________________________________
(потпис овлашћеног лица)

МП

Место и датум______________________________
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МОДЕЛ УГОВОРА
Понуђач мора да у целини попуни, овери печатом и потпише модел уговора и
исти достави у понуди
Закључен између уговорних страна:
1.ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ САДА, са седиштем у Новом
Саду, Змај Огњена Вука 13, ПИБ101706047, матични број 08154902 ,кога заступа
директор Ненад драшковић ( у даљем тексту Наручилац)
и
2. _________________________________________________ , са седиштем у ____________ ,
улица ______________________ , ПИБ:______________ , матични број: ___________ ,
број
рачуна: ________________________ код ___________________________________ ,
кога
заступа
______________________________________,
директор (у даљем
тексту: Продавац).
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):
(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим
цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)
Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број
124/2012 и 14/2015), спровео јавну набавку мале вредности, број 20-40401-262/2015 за јавну
набавку дизел горива и бензина коришћењем дебитне картице за гориво за потребе коришћења
службених возила Центра за социјални рад Града Новог Сада
- Да је Продавац доставио Понуду број _________________од __________ 2015.
године која се налази у прилогу и саставни је део уговора.
- Да је Наручилац, Одлуком о додели уговора закључио са продавцем уговор о
испоруци горива.
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво за
потребе коришћења службених возила Центра за социјални рад Града Новог Сада.
Спецификација добара ће бити преузета из понуде.
Члан 2.
Укупна вредност добара износи ___________________ динара без ПДВ-а, односно
___________динара са ПДВ-ом.
У цену су урачунати сви зависни трошкови Продавца за цео период важења уговора.
Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара из члана 1. Уговора.
Члан 3.
Плаћање добара која су предмет набавке вршиће се авансно. На основу извршених
уплата, Наручиоцу се издаје авансна- коначна фактура једанпут месечно.
Наручилац може преузимати гориво до висине уплаћених средстава.
Продавац је дужан да једанпут месечно извештава Наручиоца о трансакцијама извршеним
путем дебитне картице.
Уколико транскација обављена у обрачунском периоду не буде обухваћена
извештајем за тај период, биће укључена у извештај за наредни обрачунски период.
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Члан 4.
Понуђач се обавезује да, на име обезбеђења уредног и квалитетног извршења свих
уговорних обавеза, на дан предаје Понуде преда Наручиоцу бланко сопствену меницу без
протеста потписану од стране законског заступника Понуђача, оверену печатом
Понуђача и регистровану у НБС, заједно са меничним овлашћењем које је попуњено у
износу од 10% од уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, које је такође потписано од
стране законског заступника Понуђача и оверено печатом, као и копију депонованих
потписа.
Наручилац је овлашћен да, у било ком случају неизвршења обавеза и/или
неблаговременог извршења и/или делимичног неизвршења и/или неквалитетног извршења
овбавеза, поднесе на наплату средство обезбеђења из става 1. Овог члана.
Уколико средство обезбеђења из става 1. Овог члана буде наплаћено, а Уговор не буде
раскинут, Понуђач се обавезује да, под истим условима и на исти начин као у ставу 1. Овог
члана, достави Наручиоцу ново средство обезбеђења, с тим што је рок за доставу новог
средства обезбеђења седам радних дана од дана када је Наручилац доставио Понуђачу
овабештење о наплати претходног средства обезбеђења.
Наручилац је овлашћен да поднесе на наплату средство обезбеђења, у складу са ставом
2. Овог члана, најкасније до дана истицања њеног рока важности, а нереализовано средство
обзбеђења је дужан да врати Понуђачу у року од 10( десет) дана након истека уговора .
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да Продавац задржава право промена цена у складу са
кретањем цена на тржишту о чему Наручиоцу доставља уз фактуру важећи ценовник.

Члан 6.
Реализација Уговора вршиће се путем издавања дебитне картице.
Дебитна картица ће представљати средство евидентирања купопродајних трансакција горива
које врши Наручилац.
Продавац је дужан да наручиоцу достави дебитне картице на његов захтев.
Члан 7.
Продавац је у обавези да, непрекидно на свим својим бензинским станицама на
територији Републике Србије у периоду важења уговора испоручује гориво Наручиоцу, у
складу са одредбама овог уговора.
Продавац је дужан да у својим продајним објектима обезбеди продају горива путем
дебитне картице и право увида Наручиоца у потрошњу свих врста предметних горива по
регистарском броју возила, пређеној километражи и укупној потрошњи горива. Наручивање и
преузимање картица, вршиће се на тај начин што ће Наручилац доставити Продавацу писмени
захтев за издавање картица као и регистарски број и врсту возила за које ће бити издата иста за
потребе возила Центра за социјални рад Града Новог Сада.
Члан 8.
Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен важећим прописима СРПС и важећим
Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.
У случају записником утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара
понуђач је дужан да исте отклони најкасније у року од једног дана од дана пријема
рекламације.
Члан 9.
Продавац је дужан да испоручује гориво на свим бензиским станицама према списку
бензинских станица које се налазе у прилогу Уговора и чини његов саставни део.
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Члан 10.
Продавац је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца 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.

Члан 11.
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну сагласност
уговорних страна.
Члан 12.
Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорних
обавеза друге уговорне стране достављањем обавештења о раскиду уговора у писаној форми.
Уговор се сматра раскинутим након протека рока од 15 дана од дана пријема писменог
обавештења о раскиду уговора.
Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор закључен и констатују
да су за време трајања Уговора наступиле такве промењене околности због којих је
неоправдано да Уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину овај
уговор.
Члан 13.
На сва питања која нису посебно регулисана овим уговором примењиваће се Закон о
облигационим односима и други важећи прописи из ове области.

Члан 14.
У случају спора по овом уговору, уговорне стране ће настојати да га реше споразумно, а
уколико се настали спор не реши споразумно, надлежан је Привредни суд у Новом Саду.
Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и примењиваће се једну
годину.
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три) примерка
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

НАРУЧИЛАЦ
Центар за социјални рад Града Новог Сада

_____________________
Директор, Ненад Драшковић

ПРОДАВАЦ

________________________________
Директор,____________________
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Образац 10
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив и седиште:______________________________________
Матични број: ________________________________________
ПИБ: ________________________________________________
Особа за контакт: ____________________________________
На основу објављеног позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. _________________
Набавка ____________________________ достављамо
Ред. број
1
2
3
4
1.)

ПРЕДМЕТ

а) самостално

Јединица мере

б) заједничка понуда

Количина

в) са подизвођачима

Укупна вредност понуде у динарима без ПДВ-а
Словима:
ПДВ:
Укупна вредност понуде у динарима са ПДВ-ом:
Словима:
2.) Плаћање добара која предмет набавке вршоће се авансно. На основу извршених уплата,
Наручиоцу се издаје авансна коначна фактура једанпут месечно.
3.) Рок важења понуде износи _______ ( __________________ ) дана од дана отварања понуда
(не краћи од 30 дана).
Понуђач __________________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
Потпис __________________________________
(потпис овлашћеног лица)
МП
Место и датум ______________________________
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Образац 11

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
Ред. бр

Елементи

1
1.

2
ЕВРО ДИЗЕЛ
Са следећим компонентама:
1.компонента за чишћење
мотора
2.компонента за заштиту
мотора од корозије
3.компонента за оптимално
подмазивање
ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95

2.

Јед.
мере

Процењена Цена по
количина
јединици
на
мере без
гоишњем
ПДВ-а
нивоу
3
4
5
литар
7600

литар

Укупна
вредност
понуде без
ПДВ-а

Укупна
вредност
понуде са
ПДВ-а

6(4*5)

7(6+ПДВ)

5600

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а |
ИЗНОС ПДВ-а |
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом |
Понуђач је дужан да сва празна поља у обрасцу цене попуни. Уколико дође до
исправке у подацима исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

_____________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

М.П.
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1
1
1

Образац 12

ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС"
број 124/12 и 14/2015) изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку - дизел
горива и бензина коришћењем дебитне картице за гориво за потребе службених возила
Центра за социјални рад Града Новог Сада, број 20-40401-262/2015, поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Понуђач __________________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
Потпис __________________________________
(потпис овлашћеног лица)

МП
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Место и датум ______________________________

7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Ред. број
1.

2.

ПРЕДМЕТ
Евро дизел
Са следећим компонентама:
1.компонента за чишћење
мотора
2.компонента за заштиту
мотора од корозије
3.компонента за оптимално
подмазивање
Евро Премиум БМБ 95

Јединица Мере Количина
Литар
7600

Литар

5600

Карактеристике које добро мора да испуњава
Добро које је предмет ј авне набавке мора бити у складу са Правилником о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног порекла („ Службени Гласник РС" број 123/2012,
63/2013 и 75/2013.
ЕВРО ДИЗЕЛ треба да испуњава захтеве у складу са стандардом SRPS EN 590. Безоловни
моторни бензин EVRO PREMIJUM BMB 95, мора да задовољи све захтеве стандарда SRPS
EN 228.
КВАЛИТЕТ
Тражена добра, морају да одговарају у свим аспектима захтевима наручиоца и важећим
стандардима квалитета, а сагласно прописима стандарда СРПС и да одговарају захтевима
важећег Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.
МЕСТО, НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ
Место испоруке горива (продаја путем дебитних картица) су бензинске станице Понуђача на
територији Републике Србије. Испорука захтеваних количина вршиће се у складу са потребама
наручиоца.
Понуђач је у обавези да испоруку добара-горива, врши непрекидно на бензинским станицама
Понуђача у периоду важења уговора, а под условима из прихваћене понуде Понуђача.
Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара из обрасца понуде.
РЕКЛАМАЦИЈА
У случају записником утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара
понуђач је дужан да исте отклони најкасније у року од једног дана од дана пријема
рекламације.
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ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ПОНУЂАЧА У ИЗВРШЕЊУ УГОВОРНИХ
ОБАВЕЗА:




Понуђач је у обавези да на својим бензинским станицама, на територији Републике
Србије, обезбеди могућност продаје горива путем дебитне картице и могућност увида
Наручиоца у потрошњу предметног горива по регистарском броју возила, пређеној
километражи и укупној потрошњи горива.
Наручивање и преузимање картица, вршиће се на тај начин што ће Наручилац
доставити Понуђачу писмени захтев за издавање картица као и регистарски број и
врсту возила за које ће бити издата иста за потребе возила Министарства
грађевинарства и урбанизма.

Понуђач __________________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
Потпис __________________________________
(потпис овлашћеног лица)
МП
Место и датум______________________________
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8. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
Овим, као овлашћено лице_____________________________________________
(назив и седиште правног лица)
Изјављујем, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавамо
све обавезне услове прописане чл.75. ст.1, да о томе поседујемо све доказе прописане чланом
77. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС"бр.124/2012 и 14/2015) , сходно чему имамо
право на учешће у поступку јавне набавке у својству понуђача.
Услови из чл.75. ст. 1. ЗЈН:
1 регистрован код надлежног органа,
2 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних делеа 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 да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у верме
објављивања односно слања позива за подношење понуда,
4 да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,
5 има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом,
Докази из чл.77. ст. 1. ЗЈН:
- извод из регистра надлежног органа,
- потврда надлежног суда,
- потврде надлежних суда или надлежног органа за регистрацију привредног субјекта,
- потврде надлежног пореског органа и огранизације за обавезно социјално осигурање или
потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације,
- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа.
Наручилац задржава право, сходно чл. 79. ст.1 Закона о јавним набавкама, да може од
понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија, захтевати оригинал или оверене копије
свих или појединих доказа.

У ___________, дана_________ 2015. год.
Давалац изјаве - овлашћено лице
МП

Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и
за носиоца посла групе понуђача)
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8.1. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА
Овим, као овлашћено лице___________________________________________________
(назив и седиште правног лица)
Изјављујем, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавамо
све обавезне услове прописане чл.75. ст.1, да о томе поседујемо све доказе прописане чланом
77. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС"бр.124/2012 и 14/2015) , сходно чему имамо
право на учешће у поступку јавне набавке у својству понуђача.
Услови из чл.75. ст. 1. ЗЈН:
1 регистрован код надлежног органа,
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,
3 да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у верме
објављивања односно слања позива за подношење понуда,
4 да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србиј е или стране државе када има седиште на њеној териториј и,
Докази из чл.77. ст.1. ЗЈН:
- извод из регистра надлежног органа,
- потврда надлежног суда,
- потврде надлежних суда или надлежног органа за регистрацију привредног субјекта,
- потврде надлежног пореског органа и огранизације за обавезно социјално осигурање или
потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације,
Наручилац задржава право, сходно чл. 79. ст.1 Закона о јавним набавкама, да може од
подизвођача чија понуда буде оцењена као најповољнија, захтевати оригинал или оверене
копиј е свих или пој единих доказа.
У ____________, дана__________ 2015. год.
Давалац изјаве - овлашћено лице

МП

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА
СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА.
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МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89
и „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета («Сл. Гласник РС» бр. 57/2004, 82/2004 и 98/2013)
ДУЖНИК: __________________________________________________________, ИЗДАЈЕ:
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА

Корисник-Поверилац: Центар за социјални рад Града Новог Сада, Нови Сад, Змај Огњена Вука бр 13
За јавну набавку: Набавка дизел горива и бензина коришћењем дебитних картица бр.20-40401262/2015
Предајемо Вам бланко соло меницу, серија број: ____________________ и овлашћујемо Центар
за социјални рад Града Новог Сада, Нови Сад, Змај Огњена Вука бр 13 као Повериоца, да
предату бланко меницу може попунити на износ до __________________ динара
(словима:_________________________________________________________________________)
.
Овлашћујемо Центар за социјални рад Града Новог Сада, Нови Сад, Змај Огњена Вука
бр 13, као Повериоца, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, ИНИЦИРА
наплату-издавањем налога на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца,
уколико:
- понуђач повуче своју понуду у периоду од момента предаје понуде до момента доношења
одлуке о избору најповољније понуде;
- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија не потпише уговор о јавној набавци у року
од осам дана од дана пријема уговора на потписивање;
- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија након потписивања уговора не испуни
уговорене обавезе у складу са одредбама предметног Уговора и евентуално закључених
припадајућих анекса.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату
изврше на терет рачуна Дужника тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге
за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на
рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном
промету и прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се
одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату.
Менице су важеће и у случају да у току трајања јавне набавке предметних добара дође до:
промене лица овлашћених за заступање предузећа-дужника, лица овлашћених за располагање
средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивање
нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања
меничног писма-овлашћења:
_________________________

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
Потпис овлашћеног лица са печатом
_________________________________
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9. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је
понуђач:
_____________________________________________________________________.
понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Понуђач __________________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
Потпис __________________________________
(потпис овлашћеног лица)
МП
Место и датум _____________________________
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10. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ ТЕХНИЧКИМ
КАПАЦИТЕТОМ
(мрежа малопродајних објеката)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци у списку у
погледу техничког капацитета (мрежа малопродајних објеката) тачни и истинити.

Место и датум
понуђача

М.П.

Потпис

__________________

овлашћеног

лица

______________________________

Напомена: у случају недовољног простора за уписивање мреже малопродајних објеката, уз
понуду приложити списак малопродајних објеката понуђача.
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