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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012 и
14/2015, у даљем тексту: Закон) и Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(''Сл. гласник РС'' бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке служ.бр.
582/2015-ЈН и Решења образовању Комисије служ.бр. 583/2015-ЈН од дана
15.05.2015. године Јавно комунално предузеће ''Паркинг сервис Сомбор'' је
припремило:

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА ДОБАРА
НАФТНИХ ДЕРИВАТА, УЉА, МАЗИВА И ОСТАЛИХ ТЕЧНОСТИ
БР. 02/2015
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
Назив поглавља
I.
Позив за подношење понуда поступку јавне
набавке мале вредности бр. 02/2015
II.
Ошти подаци о јавној набавци мале
вредности бр. 02/2015 и подаци о предмету
јавне набавке мале вредности бр. 02/2015
III.
Упутство понуђачима како да сачине понуду у
поступку јавне набавке мале вредности бр.
02/2015
IV.
Услови за учешће у поступку јавне набавке
мале вредности из чл. 75 и чл. 76 Закона,
упутство како се доказује испуњеност услова,
образац изјаве о испуњавању из члана 75.
Закона
V.
Подаци о понуђачу, подизвођачу, учеснику у
заједничкој понуди и образац понуде за
партију бр. 1 и партију бр. 2
VI.
Образац изјаве о поштовању прописа
VII.
Образац изјаве о независној понуди
VIII.
Образац трошкова припреме понуде
IX.
Модел уговора за партију бр. 1 и партију бр. 2
X.
Образац оцене испуњености услова за
учешће у јавној набаци мале вредности за
понуђача/подизвођача/учеснике у заједничкој
понуди
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''Паркинг сервис Сомбор''
ЈКП''Паркинг сервис Сомбор''
Служ. бр.: 612/2015-ЈН
Датум: 25.05.2015. године
ПИБ: 104220944
Сомбор, Трг Цара Лазара бр. 1
Тел. 025/423-000
Факс: 025/437-300
www.parkingsombor.co.rs
Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће
Интернет страница наручиоца: www.parkingsombor.co.rs

На основу члана 39., 55., 57 и 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 124/2012 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности служ.бр. 582/2015-ЈН од 15.05.2015. године, Наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ бр. 02/2015
Назив наручиоца: Јавно комунално предузеће ''Паркинг сервис Сомбор'' Сомбор
Адреса наручиоца: Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 Сомбор
Електронска пошта: office@parkingsombor.co.rs , parkingsombor@gmail.com
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра
Опис предмета: набавка нафтних деривата, уља, мазива и осталих течности
Ознака из општег речника набавки:
- 09132000 – бензин
- 09133000 – течни нафтни гас
- 09134200 – дизел гориво
- 09211000 – уље за подмазивање и средства за подмазивање
8. Јавна набавка је обликована кроз 2 (две) партије:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- партија 1 – нафтни деривати и
- партија 2 – уља, мазива и остале течности.
9. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и
додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,
број 124/2012 и 14/2015 ) који су ближе одређени конкурсном документацијом.
10.
Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у
складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012 и
14/2015) и условима из конкурсне документације.
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11.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
12.
У случају подношења понуда са подизвођачем, понуђач је дужан навести проценат
набавке који се извршава преко подизвођача.
13.
Адреса и интернет страница државног органа: Подаци о пореским обавезама могу се
добити у Министарству финансија – Пореска управа (Централа), адреса Саве Мишковића бр.
3-5, Београд, као и на интернет страници: www.poreskauprava.gov.rs
14.

Критеријум за доделу уговора:
-

за партију 1 - економски најповољнија понуда – у случају да два или више понуђача
дају понуду са истим бројем пондера уговор ће бити додељен понуђачу који је
понудио нижу цену и

-

партију 2 – најнижа понуђена цена - у случају да два или више понуђача дају
понуду са истим новчаним износом, уговор ће бити додељен понуђачу који је
понудио краћи рок испоруке.

15.
Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице
Наручиоца www.parkingsombor.co.rs и са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
16.
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за
подношење понуда, искључиво на преузетим обрасцима из конкурсне документације, који
морају бити попуњени јасно, недвосмислено, неизбрисивим мастилом, оверени печатом и
потписом овлашћених лица.
17.
Понуђачи понуду достављају лично на адресу наручиоца путем поште или личном
доставом, у затвореној и печатираној коверти са назнаком: ''Понуда за јавну набавку мале
вредности бр. 02/2015 – набавка добара – нафтних деривата, уља, мазива и осталих
течности– (број и назива партија) НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини коверте понуђач обавезно
наводи назив и адресу понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.
18.

Понуде се могу поднети непосредно:
- у пословним просторијама ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', Трг Цара Лазара бр. 1,
25000 Сомбор, канцеларија бр. 3 или
- путем поште на адресу: ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', Трг Цара Лазара бр. 1,
25000 Сомбор, канцеларија бр.3.

19.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

20.
Неблаговремене и неисправне понуде неће бити разматране. Наручилац услуга
задржава право да у случају пријема само неодговарајућих и неприхватљивих понуда и из
других разлога не донесе одлуку о додели уговора о јавној набавци.
21.
Одлука о додели уговора о јавној набаци добара донеће се сагласно члану 85. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012 и 14/2015), у року од 8 дана од
дана отварања понуда, а о резултатима сви понуђачи ће бити обавештени писменим путем
сагласно поменутом Закону.
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22.
Последњи дан рока за подношење понуде је 09.06.2015. године до 12:30 часова, без
обзира на начин доставе.
23.
Отварање понуда обавиће се јавно, последњег дана рока за достављање понуда,
09.06.2015. године у 13:00 часова у пословним просторијама ЈКП''Паркинг сервис
Сомбор'' у улици Трг Цара Лазара бр. 1 у Сомбору у канцеларији бр. 4, сала за састанке.
24.
Отварање понуда је јавно и присутни представници понуђача пре почетка јавног
отварања понуда, Комисији за јавне набавке Наручиоца, подносе пуномоћје за учешће у
поступку отварања понуда.
25.
Заинтересовано лице може у писаном облику по члану 63. став 2. тражити од
наручиоца додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуда:
-

на адресу наручиоца ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', Трг Цара Лазара бр. 1, 25000
Сомбор и

-

на адресу електронске поште: office@parkingsombor.co.rs.

На свим траженим појашњењима у вези са припремањем понуде назначити: Комисија за јавне
набавке, питање за јавну набавку мале вредности бр. 02/2015 –набавка добара – нафтних
деривата, уља, мазива и осталих течности. Навести назив и број партије на коју односи
питање.

Директор
______________________
Гордана Вуловић, маст.екон.
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 02/2015

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Јавно комунално предузеће
''Паркинг сервис Сомбор'', Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 Сомбор,
www.parkingsombor.co.rs.
2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку
јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама (''Сл.
Гласник РС '' бр. 124/12 и 14/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке.
3. Предмет јавне набавке: набавка добара, набавка нафтних деривата, уља, мазива и
осталих течности.
4. Спровођење поступка јавне набавке: Поступак се спроводи ради закључења
уговора о предметној јавној набавци.
5. У вези ове јавне набавке мале вредности контакт је: Комисија за јавне набавке
ЈКП''Паркинг сервис Сомбор''. Питања могу да се доставе: на адресу Наручиоца
ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 Сомбор или на адресу
електронске поште: office@parkingsombor.co.rs.
На свим траженим појашњењима у вези са припремањем понуде назначити: Комисија
за јавне набавке, питање за јавну набавку мале вредности бр. 02/2015 –набавка
добара – нафтних деривата, уља, мазива и осталих течности. Навести назив и број
партије на коју односи питање.

II.a ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БР. 02/2015
1. Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника:
Набавка добара – набавка нафтних деривата, уља, мазива и осталих течности.
Ознака из општег речника набавки:
- 09132000 – бензин
- 09133000 – течни нафтни гас
- 09134200 – дизел гориво
- 09211000 – уље за подмазивање и средства за подмазивање
2. Јавна набавка обликована је у 2 (две партије):
- партија 1 – нафтни деривати и
- партија 2 – уља, мазива и остале течности.
Ј.К.П. „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“
Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 Сомбор
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3. Захтевана добра за партију 1 у конкурсној документацији морају да задовоље све
захтеве у складу са прописима SRPS и Правилником о техничким и другим захтевима за
течна горива нафтног порекла (''Сл. гласник РС'' бр. 123/2012 од 28.12.2012. године), као и
Правилником о изменама и допунама Правилника о техничким и другим захтевима за течна
горива нафтног порекла (''Сл. гласник РС'' бр. 063/2013 од 19.07.2013. године).
Напомена: Наручилац задржава право да испоручена количина може да одступа од
првобитно тражене количине у зависности од реалних потреба и нивоа пословне
активности наручиоца а максимално до уговореног износа.

III. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 02/2015
3.1.Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на
страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране
судског тумача.

3.2.Подношење
документацији

понуде

и

попуњавање

образаца

датих

у

конкурсној

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и
презиме овлашћеног лица за контакт.
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.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуду доставити на адресу:
ЈКП ''Паркинг сервис Сомбор'' Сомбор
Трг Цара Лазара бр. 1
канцеларија бр. 3
25000 Сомбор
са назнаком
“Понуда за јавну набавку мале вредности бр. 02/2015 – набавка добара –
набавка нафтних деривата, уља, мазива и осталих течности
Понуда за партију број: _________
Назив партије: ___________
“НЕ ОТВАРАТИ”
Ј.К.П. „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“
Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 Сомбор
Teл: (025) 423-000; Фах: (025) 437-300; e-маил: parkingsombor@gmail.com
www.parkingsombor.co.rs
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Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да
се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава
печатом.
Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
Понуђач може да поднесе највише једну понуду за сваку партију.
Конкурсна документација се шаље за сваку партију посебно.
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити,
потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног
члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из
конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком
наступу. Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред
такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат
понуђача.

3.3.Обавезни садржај понуде:
-

Образац изјаве о испуњавању из члана 75. Закона
Подаци о понуђачу, подизвођачу, учеснику у заједничкој понуди и образац
понуде
Образац изјаве о поштовању прописа
Обрзаац изјаве о независној понуди
Модел уговора
Образац оцене испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
мале вредности

Напомена: за сваку партију поднети посебно обавезне садржаје понуде. За ПАРТИЈУ 1
(један) обавезано је доставити број бензинских пумпи на територији Републике Србије
и Града Сомбора који се доказује списком бензинских станица (са локацијом)
потписаним и овереним од стране понуђача.

3.4.ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка је обликована у 2 (две) партије.
Партија бр. 1 ЈНМВ 02/2015 – нафтни деривати
Партија бр. 2 ЈНМВ 02/2015 - уља, мазива и остале течности

3.5.Варијанте понуде
Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.6. Измене, допуне и опозив понуде у смислу члана 87. став 6. ЗЈН
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека
рока за подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно
која документа накнадно доставља.
Измена понуде доставља се на адресу наручиоца путем поште или личном доставом, у
затвореној и печатираној коверти, на начин да се приликом отварања може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара, са назнаком: ''Измена понуда за јавну набавку мале
вредности бр. 02/2015 – набавка добара нафтних деривата, уља, мазива и осталих
течности– за партију (број и назив партије) НЕ ОТВАРАТИ''.
Ј.К.П. „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“
Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 Сомбор
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На полеђини коверте понуђач обавезно наводи назив и адресу понуђача, име и презиме и број
телефона особе за контакт.
Адреса за достављање понуде је: ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', Трг Цара Лазара бр. 1, 25000
Сомбор, канцеларија бр. 3.
Допуна понуде доставља се на адресу наручиоца путем поште или личном доставом, у
затвореној и печатираној коверти, на начин да се приликом отварања може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара, са назнаком: ''Допуна понуде за јавну набавку мале
вредности бр. 02/2015 – набавка добара нафтних деривата, уља, мазива и осталих
течности – за партију (број и назив партије) НЕ ОТВАРАТИ''.
На полеђини коверте понуђач обавезно наводи назив и адресу понуђача, име и презиме и број
телефона особе за контакт.
Адреса за достављање понуде је: ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', Трг Цара Лазара бр. 1, 25000
Сомбор, канцеларија бр. 3.
Опозив понуде доставља се на адресу наручиоца путем поште или личном доставом, у
затвореној и печатираној коверти, на начин да се приликом отварања може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара, са назнаком: ''Опозив понуде за јавну набавку мале
вредности бр. 02/2015 – набавка добара нафтних деривата, уља, мазива и осталих– за
партију (број и назив партије) НЕ ОТВАРАТИ''.
На полеђини коверте понуђач обавезно наводи назив и адресу понуђача, име и презиме и број
телефона особе за контакт.
Адреса за достављање понуде је: ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', Трг Цара Лазара бр. 1, 25000
Сомбор, канцеларија бр. 3.
Понуда не може бити измењена, допуњена или опозвана након истека рока за подношење
понуда.

3.7. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
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
супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.8. Учешће подизвођача
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи
од 40% .
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у
Упутству како се доказује испуњеност услова. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов
захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко
тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно
подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања
позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило
да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
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3.9. Подношење заједничке понуде

Понуду може поднети група понуђача.
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 издати рачун;
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
5) обавезе за сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су
наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова .

3.10. Остали захтеви Наручиоца
ПДВ: Приликом плаћања, изабрани понуђач – пружалац услуге ће у фактури представити
цену са ПДВ-ом, осим уколико за одређене услуге које су предмет ове јавне набавке не
постоји обавеза плаћања тог пореза или постоји право на ослобађање од плаћања истог, што
ће пружалац услуге доказати потврдом или мишљењем издатим од стране надлежног
пореског органа.
Начин, рок и услови плаћања: Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања
мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама (''Сл.гласник РС'' бр. 119/2012) до 45 дана од дана службеног
пријема исправно попуњене фактуре од стране понуђача. Понуђачу није дозвољено да
захтева аванс, а плаћања важе за сваку испоруку појединачно.
Место испоруке:
- партија бр. 1: на бензинским пумпама одабраног понуђача на територији Града
Сомбора и Републике Србије
- партија бр. 2: у малопродајним објектима
Рок испоруке добара: Испорука предметних добара ће се вршити сукцесивно у периоду од
годину дана, у количнама које ће Наручилац одредити при свакој својој поједничној поруџбини
у складу са својим потребама.
Рок важења понуде: Рок важења понуде је најмање 60 дана од дана отварања понуда.

3.11. Начин означавања поверљивих података
Наручилац је дужан да чува као поверљиве податке о понуђачима садржане у понуди које је
као такве у складу са Законом понуђач означио у понуди.
Наручилац је дужан да одбије давање информација које би значиле повреду поверљивости
података добијених у понуди, као и да чува пословну тајну имена, заинтересованих лица,
понуђача (подносиоца пријава), као и податке о поднетим понудама (пријавама) до отварања
понуда (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 понуда.
Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података које
понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
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Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или
спразума и чувања поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у
смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне и представљају пословну тајну у
смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне и представљају тајне податке у
смислу закона којим се уређује тајност података.
Лице које је примило одређене податке као поверљиве дужно је да их чува и штити, без
обзира на степен поверљивости.
Наручилац ће као поверљиве податке третирати оне документе у понуђеној документацији
који у горњем десном углу великим словима имају исписано ''ПОВЕРЉИВО'', а испод тога
потпис лица које је потписало понуду.
Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити
подвучен црвено, док у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано ''ПОВЕРЉИВО''.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на адекватан начин. Ако
се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће
позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости, написати ''ОПОЗИВ'', уписати датум и
време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост
документа, наручилац ће понуду у целини одбити.

3.12. Валута и начин на који мора бити изражена цена у понуди
Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима.
Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом оцене критеријума ''цена''
узимати цене без ПДВ-а.
Свака партија се рачуна као посебна целина и оцењује се као засебна целина.
Ако је у понуди исказана неубичајно ниска цена, наручилац ће поступати у складу са чланом
92. Закона.

3.13.Негативне референце
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у
поступку јавне набавке:
1. поступао супротно забрани чл. 23. и 25. Закона,
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 и
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказе који потврђују 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 три године.

3.14. Додатне информације у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, по члану 63. став 2. тражити додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде.
Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са: ''Захтев за додатне
информације или појашњења – јавна набавка мале вредности 02/2015 –набавка добара,
нафтни деривати, уља, мазива и осталих течности, ПАРТИЈА бр. ________''.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати
одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.
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Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Комуникација се у поступку јавне набавке мале вредности одвија на начин
прописана чланом 20. Закона, а то је писаним путем, односно путем поште или
електронске поште.

3.15. Додатна објашњења од понуђача за оцену понуда
Наручилац може 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, односно
његовог подизвођача.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени
рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући контролу (увид) код понуђача, као и
код њеног подизвођача.

3.16. Критеријум за доделу уговора
Партија бр. 1
Критеријум за оцену понуда за
прву партију ради доделе уговора је економски
најповољнија понуда и заснива се на следећим критеријумима:
Критеријум
Понуђена цена
Број места испоруке на територији Републике Србије
Број места испоруке на територији Града Сомбора
Укупно

Пондери
50 пондера
20 пондера
30 пондера
100 пондера

3.16.1 Понуђач који има најнижу понуђену цену добија максималан број пондера по овом
критеријуму:
Најнижа понуђена цена x 40
Понуђена цена
3.16.2 Број места испоруке на територија Републике Србије:
Бензинске станице
ако понуђач има 151 или више бензинских станица
ако понуђач има 101-150 бензинских станица
ако понуђач има 50-100 бензинских станица

Пондери
20 пондера
15 пондера
10 пондера

3.16.3 Број места испоруке на територији Града Сомбора:
Места испоруке
ако понуђач има 3 (три) или више бензинских станица на
територији Града Сомбора
ако понуђач има највише 2 (две) бензинске станице на
територији Града Сомора
ако понуђач има 1 (једну) бензинску станицу на територији
Града Сомбора

Пондери
30 пондера
20 пондера
10 пондера
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Испуњеност елемената критеријума број бензинских пумпи на територији Републике Србије и
Града Сомбора доказује се списком бензинских станица (са локацијом) потписаним и
овереним од стране понуђача. У случају да два или више понуђача дају понуду са истим
бројем пондера, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио нижу цену.

Партија бр. 2
Критеријум за оцену понуде друге партије ради доделе уговора је најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

3.17. Обавезе понуђача по члану 74. став 2 и члану 75. став 2 ЗЈН-а
Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (ако их има).
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

3.18. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права понуђача врши се на начин и у роковима превиђеним Законом,
подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим у поступку јавне набавке
мале вредности, ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за
заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. После доношење одлуке о
додели уговора из чл. 108 Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109
Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења захтева. Подносилац захтева
је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро
рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са
назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.-167. Закона.

3.19.Закључење уговора
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона.
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Уколико у року за подношење понуде пристигне само једна понуда и та понуда буде
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. Закона закључити уговор са
понуђачем у року од три дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

3.20. Трошкови израде понуде
Сви трошкови за израду комплетне понуде, као и за учешће понуђача у поступку падају
искључиво на терет понуђача независно од исхода поступка, односно не представљају
директне трошкове везане за пружање предметних услуга, те исти неће бити надокнађени од
стране наручиоца.

IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗЈН И УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА СХОДНО
ЧЛАНУ 77. ЗЈН
IV.a Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и чл. 76. Закона
Обазени услови
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. и додатне услове чл.76
Закона, и то:
1. да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући регистар,
2. да понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде 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 понуђачу/подизвођачу/учеснику заједничке понуде није изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење
понуде,
4. да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде 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 и
6. да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: да нису пословали са
губицима у претходне три године обрачунске године 2012, 2013, 2014. – године (АОП
284) и да су остварили нето добитак (АОП 283) и као доказ испуњености овог услова
потребно је доставити Извештај о бонитету са билансом стања и успеха за 2012., 2013.
и 2014. годину.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана
75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
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Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају
заједно.
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.

IV.б Упутство како се доказује испуњеност услова
Испуњеност услова из чл. 75. и чл. 76. овог Закона понуђач или подносилац пријаве доказује
достављањем следећих доказа:
1. извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Регистра
надлежног Привредног суда
доказ: копија, без обзира датума издавања
2. извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
доказ: уверење надлежни суд и надлежне полицијске управе
3. потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврдe Агенције за привредне регистре да код овог
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране
обављања делатности;
доказ: потврда привредног суда и потврда прекршајног суда или потврда из АПР-а
4. уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
доказ: потврда републичке Пореске управе и локалног органа управе – потврда
Пореске управе за измирене доспеле обавезе које администрира ова управа и
Потврда надлежне локалне управе за измирене доспеле обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
5. важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
доказ: копија, регистар НБС
6. извештај о бонитету са билансом стања и успеха за 2012, 2013 и 2014 годину.
доказ: потврда да понуђач није имао блокаде тећих рачуна отворених код
пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 дана и копије биланса
стања и успеха за 2012, 2013 и 2014 годину.
Доказ наведен под тачкама 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у
складу са законом.
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Доказ наведен под тачком 3) мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда.
Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. став 2. закона могу се доставити као
неоверене копије.
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач може да доказује достављањем Изјаве - Образац
изјаве о испуњавању из чл. 75, 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, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5)
Закона, коју доставља у виду неоверене копије и извештаја о бонитету са билансом стања и
успеха за 2012., 2013. и 2014. годину обавезно доставља у склопу своје понуде.
На основу члана 78. Закона лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом
подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова.
Понуђач чија је понуда оцењена као најповољније дужан је да у року од 5 (пет) дана од
пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију траженог доказа.
Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не поступи по позиву наручиоца,
његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача - Образац изјаве подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке мале вредности, која наступи до доношења
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одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци мале
вредности и да је документује на прописани начин.
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене услови, биће одбијена као
неприхватљива.
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IV.ц ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________ [навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара, набавка
нафтних деривата, уља, мазива и осталих течности број 02/2015 партија бр. _____ у
ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена:
-

За сваку партију поднети посебну изјаву.
Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Ј.К.П. „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“
Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 Сомбор
Teл: (025) 423-000; Фах: (025) 437-300; e-маил: parkingsombor@gmail.com
www.parkingsombor.co.rs

19
Јавно комунално предузеће
''Паркинг сервис Сомбор''

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач_________________________________________________ [навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара, набавка
нафтних деривата, уља, мазива и осталих течности број 02/2015 партија бр. _____ у
ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) 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).
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена:
-

За сваку партију поднети посебну изјаву.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
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 учесник у заједничкој понуди, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Учесник у заједничкој понуди _______________________________________________
[навести назив свих учесника у заједничкој понуди] у поступку јавне набавке мале
вредности за набавку добара, набавка нафтних деривата, уља, мазива и осталих
течности број 02/2015 партија бр. _____ у ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', испуњава све
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
5) подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
6) 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;
7) подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објаве позива за подношење понуде;
8) 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).
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена:
-

За сваку партију поднети посебну изјаву.
Образац попуњава и печатом и потписом оверава сваки учесник у заједничкој понуди и
то само у случају да се наступа у заједничкој понуди.
У случају већег броја подизвођача образац треба фотокопирати.
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V. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ, ПОДИЗВОЂАЧУ И УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ

V.a ПАРТИЈА БР. 1
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив – скраћено пословно име:
Правни облик:
Седиште:
Адреса седишта:
Пуно пословно име:
Матични број:
Шифра делатности:
Назив делатности:
ПИБ:
Назив банке и број рачуна:
Телефон:
Е-маил адреса:
Овлашћено лице за потписивање уговора:
Датум доношења понуде:
Деловодни број понуде:

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
Понуда се подноси:
- самостално

- као понуда са подизвођачем

-као заједничка понуда

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.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

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

Напомена: табелу „Подаци о 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 .

Датум

Потпис овлашћеног лица
М. П.

_____________________________

________________________________
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

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.

Датум

Потпис овлашћеног лица
М. П.

_____________________________

________________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ:
Број
партије

Назив
енергента

1

Евро
премијум
БМБ -95
Течни
нафтни
гас
Евро
дизел

Јединица
мере

Количина

Литар

1500

Литар

1000

Литар

3000

Цена по
јед.мере

Рабат по
јед. мере

Цена са
рабатом
по
јед.мере

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна вредност без ПДВ-а
Укупна вредност ПДВ-а
Укупна вредност са ПДВ-ом
Начин и рок плаћања Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Рок плаћања мора бити дефинисан у складу
са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама
(''Сл.гласник РС'' бр. 119/2012) до 45 дана од
дана службеног пријема исправно попуњене
фактуре од стране понуђача. Понуђачу није
дозвољено да захтева аванс, а плаћања важе
за сваку испоруку појединачно.
Рок извршења услуга: Од момента потписивања уговора све до краја
трајања истог
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде (не краћи од
60 дана од дана отварања понуде)

Датум:___________

М.П.

Понуђач:
_______________________

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац понуде.
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V.б ПАРТИЈА БР. 2
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив – скраћено пословно име:
Правни облик:
Седиште:
Адреса седишта:
Пуно пословно име:
Матични број:
Шифра делатности:
Назив делатности:
ПИБ:
Назив банке и број рачуна:
Телефон:
Е-маил адреса:
Овлашћено лице за потписивање уговора:
Датум доношења понуде:
Деловодни број понуде:

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
Понуда се подноси:
- самостално

- као понуда са подизвођачем

-као заједничка понуда

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.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

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

Напомена: табелу „Подаци о 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 .

Датум

Потпис овлашћеног лица
М. П.

_____________________________

________________________________
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

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.

Датум

Потпис овлашћеног лица
М. П.

_____________________________

________________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Број
партије

Врста мазива

2

моторно уље (за дизел моторе)
минерално SAE 15W-40,
паковање 1/1
моторно уље (за бензинске
моторе) минерално SAE 10W40, паковање 1/1
уље за кочионе системе
DOT 3, паковање 1/1
уље за хидрауличне системе
HD 46, паковање 1/1
уље за управљачки меха-низам
ATF B2, паковање 1/1
уље за трансмисију SAE 90,
паковање 1/1
маст за подмазивање склопова
(литијумска маст), паковање 1/1
течност за расхладне системе
(антифриз) 100%, паковање 1/1
адитив за гориво винтер 1:1000
-26, паковање 1/1
течност за ветробранска стакла
паковање 1/1
Укупна вредност без ПДВ-а
Укупна вредност ПДВ-а
Укупна вредност са ПДВ-ом
Начин и рок плаћања

Рок извршења услуга:
Рок важења понуде:

Датум:___________

Кол
.

Јед.
мере

80

Л

15

Л

5

Л

80

Л

5

Л

10

Л

10

Кг

30

Л

2

Л

30

Л

Цена по
јед.мере

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања мора
бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (''Сл.гласник
РС'' бр. 119/2012) до 45 дана од дана службеног пријема исправно
попуњене фактуре од стране понуђача. Понуђачу није дозвољено
да захтева аванс, а плаћања важе за сваку испоруку појединачно.
Од момента потписивања уговора све до краја трајања истог.
60 дана од дана отварања понуде (не краћи од 60 дана од дана
отварања понуде)

М.П.

Понуђач:
_______________________

Напомена: У износ цене урачунати: цену предметних добара, трошкове транспорта, као и све
пратеће трошкове везане за испоруку.
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрацу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може
да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.
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VI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

У вези са позивом за набавку добара у ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'' бр.
02/2015, у поступку јавне набавке мале вредности, набавке нафтних деривата, уља,
мазива и осталих течности, изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу
да је понуђач дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које прозилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне своје (члан 75. став. 2 Закона)

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: за сваку партију поднети посебну изјаву.
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VII.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности, набавке добара, набавке нафтних деривата,
уља, мазива и осталих течности у ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'' бр. 02/2015, поднео
НЕЗАВИСНО, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена:
-

за сваку партију поднети посебну изјаву
у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 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.
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VIII.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
Врста трошка

Износ трошка у рсд

Укупан износ трошкова припремање понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако
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.
Напомена:

-

достављање овог обрасца није обавезно
за сваку партију поднети посебну изјаву

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX. МОДЕЛ УГОВОРА
На основу Одлуке о додели уговора најповољнијем понуђачу у Јавној набавци мале
вредности за набавку добара, нафтних деривата, уља, мазива и осталих течности бр.
________ од ________ године за прикупљање понуда за набавку добара, нафтних деривата,
уља, мазива и осталих течности објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници
ЈКП ''Паркинг сервис Сомбор'' Сомбор, кога заступа директор Гордана Вуловић (у даљем
тексту: Наручилац), с једне и ____________________________, из _____________________,
мат.бр.___________,ПИБ_________,кога заступа директор _____________________ (у даљем
тексту: Понуђач-Испроручилац), с друге стране, з а к љ у ч у ј у

У Г О В О Р БР. 1
о јавној набавци мале вредности партија бр. 1
(Евро дизел,Евро премијум БМБ – 95,ТНГ)
ЈНМВ 02/2015
Закључен дана _________.2015 .године у Сомбору између:
1. Јавног комуналног предузећа ''Паркинг сервис Сомбор'' из Сомбора, Трг Цара
Лазара бр.1(у даљем тексту:Наручилац), ПИБ: 104220944, МБ:20121432 кога заступа
директор Гордана Вуловић и
2. „________________”____
из
_____________________,
ПИБ:__________,
МБ:_____________
(у
даљем
тексту:
Испоручилац),
кога
заступа
________________________.

Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара – нафтних деривата (евро премијум БМБ – 95,
течни нафтни гас и евро дизел), партија бр. 1 за 2015.годину, који је предмет јавне набавке
Наручиоца. Врста, количина и цена горива утврђени су према Јавном позиву Наручиоца
објављеном на Порталу Управе за јавне набавке дана _________ године у спроведеном
поступку јавне набавке мале вредности 02/2015, као и прихваћеној понуди Понуђача
број._____ од ______________, године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
Уговора.

Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу сукцесивно испоручити нафтне деривате из члана
1. овог Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике
испоруке.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју Наручилац
упућује Испоручиоцу.
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Цена
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди. Уговорне стране су
сагласне да укупна цена нафтних деривата на дан закључења овог Уговора
износи:___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом. Уговорне
стране су сагласне да је укупна цена из претходног става утврђена према цени нафтних
деривата за партију број 1 (евро премијум БМБ – 95, течни нафтни гас и евро дизел) која је
предмет овог Уговора, може бити усклађена са кретањем цена нафтних деривата и
ценовником Испоручиоца који се на основу одлуке Испоручиоца доноси у складу са Законским
и Подзаконсим актима и кретањем цена на тржиту нафте и нафтиних деривата. Појединачне
цене у Понуди су дате без ПДВ-а.

Начин и динамика испоруке
Члан 4.
Испорука нафтних деривата по овом Уговору врши се на бензинским пумпама Испоручиоца
на територији Републике Србије.

Члан 5.
Уговор обухвата испоруку нафтних деривата за службена возила Наручиоца. Спецификација
службених возила ће бити достављена Испоручиоцу након потписивања уговора.
Испоручилац ће бити писмено обавештен уколико дође до промене регистарских ознака
наведених возила.
Приликом испоруке нафтних деривата Испоручилац је дужан да води евиденцију о извршеној
испоруци добара са назнаком датума, количине, цене, врсте горива и регистрације службеног
возила, а исту ће приказати у писменом прилогу фактуре. Отпремница заједно са фактуром
потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, представља основ за плаћање
испоручених нафтних деривата. На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе
без ПДВ-а.
Наручилац задржава право да испоручена количина може да одступа од првобитно тражене
количине у зависности од реалних потреба и нивоа пословне активности Наручиоца.

Плаћање
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање уговорене цене врши по свакој појединачној
извршеној испоруци нафтних деривата, у року од 45 дана од дана службеног пријема
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исправно попуњене фактуре од стране понуђача. Плаћање се врши уплатом на рачун
понуђача.

Гаранција квалитета добара
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку нафтних деривата према важећим
стандардима и Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног
порекла.

Рекламација количине и квалитета
Члан 8.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених нафтних деривата, у
ком случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања пријема робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
У случају приговора на количину испоручених нафтних деривата, Наручилац одмах
обавештава Испоручиоца, који је дужан да упути свог представника или Комисију за
решавање рекламације, која ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачинити
заједнички Записник.
У случају приговора на квалитет горива, Наручилац одмах обавештава Испоручиоца, који
упућује стручно лице ради узорковања горива које се даје на анализу у независну
лабараторију.

Виша сила
Члан 9.
Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплаве, пожара,
земљотреса, и друге природне катастрофе, аката државних органа или међународних
организација и других догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који делимично
или у потпуности спречавају Уговорне стране да извршавају своје уговорне обавезе.

Рок трајања и раскид Уговора
Члан 10.
Уговор се закључује на одређено време и то на рок од годину дана од дана потписивања обе
уговорне стране.

Члан 11.
У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге Уговорне стране,
Уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни доставити у
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писменој форми обавештење о разлозима за раскид Уговора и оставити примерен рок од 15
дана за испуњење обавеза.
Уколико друга Уговорна страна не испуни обавезу ни у року из претходног става, Уговор се
сматра раскинутим.

Завршне одредбе
Члан 12.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.

Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да
споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда у
Сомбору.

Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих свака Уговорна старна
задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА
Директор
Гордана Вуловић, маст.екон.
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УГОВОР
о јавној набавци мале вредности партија бр. 2
(уља, мазива и остале течности)
ЈНМВ 02/2015
Закључен дана _________.2015 .године у Сомбору између:
1. Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис Сомбор“ из Сомбора, Трг Цара
Лазара бр.1(у даљем тексту:Наручилац), ПИБ: 104220944, МБ:20121432 кога заступа
директор Гордана Вуловић и
2. „________________”____
из
_____________________,
ПИБ:__________,
МБ:_____________
(у
даљем
тексту:
Испоручилац),
кога
заступа
________________________.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара - уља, мазива и осталих течности, Партија број 2
за 2014.годину (у даљем тексту: предметна добра), који је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена предметних добара утврђени су према Јавном позиву Наручиоца
објављеном на Порталу Управе за јавне набавке дана _________ године у спроведеном
поступку јавне набавке мале вредности 02/2015, као и прихваћеној понуди Понуђача
број._____ од ______________, године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
Уговора.

Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу сукцесивно испоручивати предметна добра из
члана 1. овог Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и
динамике испоруке.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју Наручилац
упућује Испоручиоцу.

Цена
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди. Уговорне стране су
сагласне да укупна цена предметних добара на дан закључења овог Уговора
износи:___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом. Уговорна
стране су сагласне да је укупна цена из претходног става утврђена према цени предметних
добара за Партију број 2, која је предмет овог Уговора, може бити усклађена са кретањем
цена предметних добара и ценовником Испоручиоца који се на основу одлуке Испоручиоца
доноси у складу са Законским и Подзаконсим актима и кретањем цена на тржишту
предметних добара. Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Цена из става 1. обухвата: јединичну цену добара као и све пратеће трошкове везане за
испоруку предметних добара.
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Члан 4.
Уколико дође до промене цена предметних добара, које су предмет овог Уговора, на основу
Закона, Подзаконских аката или су се стекли други услови за промену цене, Испоручилац је
обавезан да обавести Наручиоца у писменој форми.
Наручилац је обавезан да се, по пријему обавештења из претходног става, изјасни у року од 3
(три) дана да ли прихвата промену цене, о чему уговорне стране могу сачинити анекс овог
Уговора.
Испоручена предметна добра Испоручилац ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на
дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан када је Испоручилац предао
предметна добра Наручиоцу.

Начин и динамика испоруке
Члан 5.
Испорука предметних добара из овог Уговора врши се у продајним објектима Испоручиоца.

Члан 6.
Приликом испоруке предметних добара Испоручилац је дужан да води евиденцију о
извршеној испоруци добара са назнаком датума, количине, цене и врстама а исту ће
приказати у писменом прилогу фактуре. Отпремница заједно са фактуром потписана од
стране овлашћеног представника Наручиоца, представља основ за плаћање испоручених
предметних добара. На отпремници се обавезно уписује цена испоручених предметних
добара без ПДВ-а.
Наручилац задржава право да испоручена количина може да одступа од првобитно тражене
количине у зависности од реалних потреба и нивоа пословне активности Наручиоца.

Плаћање
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање уговорене цене врши по свакој појединачној
извршеној испоруци предметних добара, у року од 45 дана од дана службеног пријема
исправно попуњене фактуре од стране понуђача. Плаћање се врши уплатом на рачун
понуђача.

Гаранција квалитета добара
Члан 8.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку предметних добара према важећим
стандардима.

Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених предметних добара,
у ком случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања пријема добара, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
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У случају приговора на количину испоручених предметних добара, Наручилац одмах
обавештава Испоручиоца, који је дужан да упути свог представника или Комисију за
решавање рекламације, која ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачинити
заједнички Записник.
У случају приговора на квалитет предметних добара, Наручилац одмах обавештава
Испоручиоца, који упућује стручно лице ради узорковања предметних добара које се даје на
анализу у независну лабараторију.

Виша сила
Члан 10.
Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплаве, пожара,
земљотреса, и друге природне катастрофе, аката државних органа или међународних
организација и других догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који делимично
или у потпуности спречавају Уговорне стране да извршавају своје уговорне обавезе.

Рок трајања и раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на рок од годину дана од дана потписивања обе
уговорне стране.

Члан 12.
У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге Уговорне стране,
Уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни доставити у
писменој форми обавештење о разлозима за раскид Уговора и оставити примерен рок од 15
дана за испуњење обавеза.
Уколико друга Уговорна страна не испуни обавезу ни у року из претходног става, Уговор се
сматра раскинутим.

Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.

Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да
споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда у
Сомбору.

Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих свака Уговорна старна
задржава по 3 (три) примерка.
ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА
Директор
Гордана Вуловић, маст.екон.
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X.

ОБРАЗАЦ ОЦЕНЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЋЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА/УЧЕСНИКЕ У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Регистра
надлежног Привредног суда (копија, без обзира датума издавања)
- понуђач
- подизвођач
- учесници у заједничкој понуди
извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов
законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела
против привреде, кривична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (уверење
надлежни суд и надлежне полицијске управе)
- понуђач
- подизвођач
- учесници у заједничкој понуди
потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврдe Агенције за привредне регистре
да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву
изречена мера забране обављања делатности (потврда привредног суда и
потврда прекршајног суда или потврда из АПР-а)
- понуђач

да
да
да

не
не
не

да
да
да

не
не
не

да

не

- подизвођач
- учесници у заједничкој понуди
уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (потврда
републичке Пореске управе и локалног органа управе – потврда Пореске
управе за измирене доспеле обавезе које администрира ова управа и
Потврда надлежне локалне управе за измирене доспеле обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода)
- понуђач
- подизвођач
- учесници у заједничкој понуди
важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од
стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом (копија, регистар НБС)

да

не

да

не

да
да
да

не
не
не

- понуђач
извештај о бонитету са билансом стања и успеха за 2011, 2012 и 2013 годину
(потврда да понуђач није имао блокаде тећих рачуна отворених код пословних
банака за обављање платног промета дуже од 5 дана и копије биланса стања
и успеха за 2011, 2012 и 2013 годину)

да
да

не
не

- понуђач
изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75 Закона у поступку јавне
набавке мале вредности
изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75 Закона у поступку јавне
набавке мале вредности

да
да

не
не

да

не
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изјава за понуђача који је учесник у заједничкој понуди о испуњаваљу услова
из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности
Партија 1
подаци о понуђачу
подаци о подизвођачу
подаци о учеснику у заједничкој понуди
образац понуде
Партија 2
подаци о понуђачу
подаци о подизвођачу
подаци о учеснику у заједничкој понуди
образац понуде
образац изјаве о поштовању прописа
образац изјаве о независној понуди
образац трошкова припреме понуде
Модел уговора
Уговор о јавној набавци мале вредности бр. 2/2014 – партија бр. 1
Уговор о јавној набавци мале вредности бр. 2/2014 – партија бр. 2
Образац оцене испуњености услова за учешће понуђача у поступку јавне
набавке мале вредности бр. 02/2014
Образац оцене испуњености услова за учешће подозвођача у поступку јавне
набавке мале вредности бр. 02/2014
Образац оцене испуњености услова за учешће у заједничкој понуди у поступку
јавне набавке мале вредности бр. 02/2014

Датум:

М.П.

да

не

да
да
да
да

не
не
не
не

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не

да

не

да

не

Потпис понуђача

Напомена: ОБАВЕЗНО заокружити ''ДА'' или ''НЕ''
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