JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „МРЕЖА - МОСТ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2015
(Набавка добара – 09100000 Гориво
за потребе Јавног предузећа „Мрежа – Мост“)

Београд, фебруар 2016. године

2 од 32

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/2012,
14/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, број 86/2015),
на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 06-1005 од 10.02.2015.
год. припремљена је
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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1.1. НАРУЧИЛАЦ
Наручилац Јавно предузеће „Мрежа – Мост“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2,
ПИБ 106712621, мат. бр. 20665483, шифра делатности 7220, позива све заинтересоване понуђаче да
припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом.
1.2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Предмет јавне набавке бр. 1 за 2015. годину су добра – гориво (шифра 09100000 из
општег речника набавке) за потребе Јавног предузећа „Мрежа-Мост“, и то:
1. - Моторно гориво – Евро премиjум БМБ 95, (шифра 09132100), 11.000 литара;
2. - Моторно гориво – Евро Дизел за возила и агрегате , (шифра 09134200), 8.230 литара.

Количина предметних добара дата је оквирно, на годишњем нивоу, с тим што Наручилац
задржава право одступања од истих.
Укупне количине добара које ће се испоручивати у периоду важења уговора, одређиваће
Наручилац у складу са својим потребама, уз задржавање права да утврђене количине из
спецификације може мењати кроз појединачне поруџбине.
1.3. ВРСТА ПОСТУПКА: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015) и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке, ради закључења уговора о јавној набавци.
Јавни позив за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки. Контакт са
наручиоцем се остварује на e-mail pravnasluzbamm@gmail.com, tel. 011/7619-052.
1.4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Право на учешће у поступку јавне набавке мале вредности имају сви заинтересовани
понуђачи (правна лица, предузетници и физичка лица) који испуњавају услове из члана 75. Закона
о јавним набавкама.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице и
предузетник као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
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1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра
2)

3)
4)
5)

надлежног привредног суда (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона) [ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом];
понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
2) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу локалних јавних прихода;
3) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног
органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
4) изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Испуњеност наведених услова, осим тачке 4), ако је понуђач правно лице или предузетник,
односно тачке 3), ако је понуђач физичко лице, понуђач доказује изјавом којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове (члан 77. став 4. Закона).
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа (регистар понуђача који испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)
до 4) Закона.
1.5. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА
ПОНУДЕ
Понуда се припрема у складу са конкурсном документацијом. Наручилац ће од дана
објављивања јавног позива на порталу јавних набавки до истека рока за подношење понуда,
омогућити заинтересованим лицима непосредан увид у конкурсну документацију, преузимање
конкурсне документације, или ће у року од два дана од пријема захтева за достављање конкурсне
документације, конкурсну документацију доставити поштом или путем електронске поште.
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Непосредан увид може се извршити у просторијама наручиоца Јавно предузеће „Мрежа-Мост“,
Београд, ул. Адмирала Гепрата бр. 8а, улаз 5, стан бр. 1, наредног дана од дана објављивања јавног
позива на порталу јавних набавки.
Приликом преузимања конкурсне документације прилаже се овлашћење понуђача за
представника који преузима конкурсну документацију издато на меморандуму понуђача, оверено
печатом и потписом овлашћеног лица, као и доказ о уплати износа од 500,00 динара на име
накнаде за трошкове умножавања и достављања конкурсне документације, на рачун Комерцијалне
банке бр. 205-159394-19, са сврхом „Накнада за трошкове умножавања и достављања конкурсне
документације ЈНМВ број 1/2015“ – уз позив на број 01-2015.
У случају да се конкурсна документација шаље поштом, писмени захтев и доказ о уплати
трошкова конкурсне документације доставити на e-mail pravnasluzbamm@gmail.com.
Уплаћена средства су бесповратна.
Преузимање конкурсне документације се може извршити и електронским путем (без
накнаде) подношењем писменог захтева на e-mail pravnasluzbamm@gmail.com до истека рока за
подношење понуда, а обавештење или потврда да је конкурсна документација преузета
електронским путем са називом и адресом преузимаоца доставља се на исти е-маил или на адресу
наручиоца са назнаком „ Потврда о преузимању конкурсне документације за јавну набавку добара
– гориво за потребе Јавног предузећа „Мрежа-Мост“, ЈНМВ број 1/2016 електронским путем. На
Понуђач понуду подноси у запечаћеној коверти, тако да се при њеном отварању може
проверити да ли је коверта онаква каква је предата.
Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и
запечећени тако да се не могу накнадно убацивати, одстранити или заменити појединачни листови,
односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуда се подноси искључиво на преузетом обрасцу из конкурсне документације,
непосредно (лично) или путем поште и доставља се, са свим потребним прилозима, у назначеном
року, у затвореној коверти на адресу наручиоца: Јавно предузеће „Мрежа-Мост“, Београд,ул.
Адмирала Гепрата 8а улаз 5 са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – 09100000 гориво за
потребе Јавног предузећа „Мрежа-Мост“, ЈНМВ број 1/2015 – НЕ ОТВАРАТИ“.
На коверту понуђач лепи ПРОПРАТНИ ОБРАЗАЦ у који уписује податке о свом тачном
називу, адреси, броју телефона и факса, електронској пошти, имену и презимену лица за контакт.
За учешће у поступку понуђач мора доказати испуњеност услова из члана 75. Закона о
јавним набавкама, изјавом којом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђује да
испуњава услове (члан 77. став 4. Закона). Образац изјаве одштампан је под тачком 13. конкурсне
документације.
Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања јавног позива на потралу јавних
набавки и истиче 23.02.2015. године у 12,00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до назначеног
датума и часа.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Наручилац ће, по окончању поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
* НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду
обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је
наручилац понуду примио, односно да ли је понуђач примио понуду пре истека рока за подношење
понуда (тада се понуда сматра благовременом), те није релевантан моменат када је понуђач
послао понуду.
1.6. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

6 од 32
Јавно отварање понуда обавиће се у седишту наручиоца у Београду, ул. Адмирала Гепрата
8а улаз 5 стан 1, 10-ог дана од дана објављивања јавног позива на порталу јавних набавки, односно
последњег дана рока за подношење понуда, 23.02.2015. године са почетком у 12,30 часова.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на
основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
1.7. РОК У КОЈЕМ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ДОНЕТИ ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 6 дана од дана јавног отварања
понуда.
1.8. ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Уговор се закључује на период од 1 године.

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
2.1. Обавезна садржина понуде
Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе:
Попуњен, потписан и оверен образац "Подаци о понуђачу".
Попуњену, потписану и оверену Изјаву о наступу понуђача
Попуњен, потписан и оверен образац "Подаци о члану групе", уколико понуду подноси
група понуђача.
▪ Попуњен, потписан и оверен образац "Подаци о подизвођачу“, уколико ће делимично
извршење набавке бити поверено подизвођачу.
▪ Попуњену, потписану и оверену Изјаву понуђача да не наступа са подизвођачем.
▪ Попуњен, потписан и оверен образац "Учешће подизвођача", уколико наступа са
подизвођачем.
▪ Попуњена, потписана и оверена изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке из чл.75. ЗЈН, за понуђача, као и за чланове групе и подизвођача, уколико понуду
подноси група понуђача или уколико ће извршење набавке бити делимично поверено
подизвођачу.
▪ Попуњен, потписан и оверен образац понуде са спецификацијом.
▪ Попуњен, потписан и оверен образац структуре цене.
▪ Попуњен, потписан и оверен модел уговора на начин прописан конкурсном
документацијом.
▪ Образац трошкова припреме понуде
▪ Текст изјаве о независној понуди
▪ Образац изјаве о довољним техничким капацитетима понуђача
▪ Образац изјаве о довољним кадровским капацитетима понуђача
▪ Техничке карактeристике за предметна добра
Понуда се сматра исправном ако испуњава и све остале услове и захтеве наручиоца
прописане конкурсном документацијом.
▪
▪
▪

2.2.Самостална понуда
Понуђач који самостално подноси понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач.

7 од 32
2.3. Заједничка понуда (група понуђача)
Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе обавезују на
заједничко извршење набавке којим се прецизира одговорност сваког појединог понуђача за
извршење уговора.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. (став 1. тач. 1) до 4)
Закона о јавним набавкама, што доказује изјавом о испуњавању услова за учешће у поступку јавне
набавке, а додатне услове испуњавају заједно.
2.4. Подизвођач
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на
број подизвођача.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став
1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује изјавом о испуњавању услова за учешће у
поступку јавне набавке.
2.5. Језик
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
2.6. Упутство о начину попуњавања обрасца понуде
1) Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације.
2) Понуђач је обавезан да у понуди наведе: цену са свим трошковима са и без пореза на
додату вредност, рок испоруке, услове плаћања.
2.7. Рок у коме ће изабрани понуђач бити позван да закључи уговор
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор
најкасније у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
2.8. Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересована лица могу, у писаном облику, доставом захтева тражити додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуда.
Наручилац ће у року од три дана писаним путем одговорити заинтересованом лицу и
истовремено ту информацију објавиће на Порталу јавних набавки.
Питања треба упутити на адресу: Јавно предузеће „Мрежа-Мост“, Београд, ул.
Адмирала Гепрата бр. 8а, улаз 5, уз напомену: „Објашњења – ЈНМВ број 1/2015 (Набавка
добара – горива за потребе Јавног предузећа „Мрежа-Мост)“.
Особа за контакт је Јелена Павлов, e-mail pravnasluzbamm@gmail.com.
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Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
2.9. Додатна објашњења од понуђача
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.
2.10. Заштита података понуђача
Наручилац ће чувати 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.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди.
2.11. Заштита података наручиоца
Наручилац захтева заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на
располагање у предметној јавној набавци.
2.12. Разлози за одбијање понуде
Понуда ће бити одбијена ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног и ако понуда садржи друге недостатке
због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим
понудама.
Понуда може бити одбијена и ако је неприхватљива.
Наручилац може да одбије и понуду уколико поседује неки од доказа, из члана 82. став 1.
тач. 1-4. Закона о јавним набавкама, који потврђује да понуђач није испуњавао обавезе по раније
закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период
од претходне три године.

ПОЈМОВИ – значење израза
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању
поступка отварања понуда враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
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 конкретне јавне набавке.
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2.13. Критеријуми за доделу уговора
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке добара – горива за потребе Јавног
предузећа „Мрежа-Мост“, бр. ЈНМВ 1/2015 донеће се применом критеријума „најнижа понуђена
цена“.
У случају да две понуде имају исту најнижу понуђену цену, предност при избору даће се
понуди која има већи број бензинских станица на територији Косова и Метохије.
2.14. Одустајање од доделе уговора
Наручилац може да одустане од доделе уговора о набавци ако вредност најповољније
понуде превазилази износ финансијских средстава предвиђених у финансијском плану Наручиоца,
или из других објективних и непредвидљивих разлога (нпр. виша сила, престанак потреба за
предметом јавне набавке и др).
2.15. Изменe и допуне конкурсне документације
Наручилац може, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, да изврши
измену конкурсне документације. Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде
измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања и без накнаде те измене
или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Све измене,
достављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део
конкурсне документације. Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су
учињене у писаној форми.
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре
истека рока за подношење понуда. У том случају наручилац је дужан да у року од три дана од
пријема захтева одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца осам или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
2.16. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона
Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени,
допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем, са ознаком: „Измена понуде“, „Допуна
понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку бр. 1/2015. Понуђач је дужан да јасно назначи који
део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење
понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове своју понуду.
2.17. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор у
предметној јавној набавци.
Захтев за заштиту права може да поднесе пословно удружење, Управа за јавне набавке,
Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца. У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
јавног позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако
је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања.
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Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је
пет дана од дана пријема одлуке.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да уплати таксу у износу
од 60.000,00 динара на рачун број: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016,
Републичка административна такса за јавну набавку број 1/2015, корисник: Буџет Републике
Србије.

3. УСЛОВИ И ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА
3.1. Цена
Цене у понуди исказују се посебно за сваку позицију, и то: јединична цена и збирна цена за
укупну количину.
При вредновању понуда узеће се у обзир укупна цена коју треба да плати Јавно предузеће
«Мрежа-Мост».
Цена мора бити изражена у динарима, са и без пореза на додату вредност (ПДВ).
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Цена се може мењати из објективних разлога, услед промена цена и услова на тржишту.
У случају промене цене горива на тржишту важиће цена из званичног ценовника Продавца на дан
испоруке. Под даном испоруке сматра се дан преузимања горива од стране Наручиоца на
бензинским станицама Продавца.
3.2. Услови плаћања
Плаћање ће се вршити на основу испоручених фактура, односно профактура, у уговореним
роковима.
Рок плаћања се прецизира од дана пријема рачуна, испостављеног за испоручена добра. Рок
плаћања не може бити краћи од 15 дана од дана пријема рачуна за испоручена добра.
3.3. Начин и место испоруке предметних добара
Испорука горива вршиће се сукцесивно, према потребама Наручиоца.
Понуђач испоручује добра која су предмет ове јавне набавке по захтеву Наручиоца, на свим
својим продајним местима – бензинским пумпама у Звечану, а дужан је да обезбеди испоруку
горива у Шилову и Грачаници, у радно време продајних објеката.
3.4. Рекламација
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У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара
и очигледних недостатака, понуђач мора заменити добра на коме је утврђен недостатак у року од
три дана од дана сачињавања записника.
3.5. Понуда са варијантама није дозвољена
3.6. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

4.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Понуда број:
Датум:
Пуно пословно име
привредног субјекта
Скраћени назив

Место
Седиште
Општина
Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Рачун - Банка
Матични број понуђача
Порески идентификациони
број понуђача
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Адреса на коју се достављају
писмена наручиоца

ДАТУМ

ПОНУЂАЧ
М.П.

- потпис -

4.1. И З Ј А В А
У поступку јавне набавке добара бр. 1/2015– горива за потребе Јавног предузећа
„Мрежа – Мост“, наступам:
Број и назив

Начин подношења понуде

А) самостално
Б) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:
Моторно
гориво
______________________________________________________
(евро премијум БМБ
______________________________________________________
95 и Евро дизел)
______________________________________________________
В) са подизвођачем:
______________________________________________________
______________________________________________________

(заокружити начин на који се подноси понуда)

ДАТУМ
М.П.

ПОНУЂАЧ
- потпис -
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4.2. ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ
Датум: _____________

Пуно пословно име
привредног субјекта
Скраћени назив

Улица и број
Седиште

Место
Општина

Одговорно лице
Особа за контакт
Овлашћено лице за
потписивање уговора
Телефон
Телефакс
Рачун - Банка
Матични број
Порески идентификациони
број
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Адреса на коју се достављају
писмена наручиоца

Напомена: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
ДАТУМ
М.П.

ПОНУЂАЧ
- потпис -

4.3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Датум: _____________

Пуно пословно име
привредног субјекта
Скраћени назив

Улица и број
Седиште

Место
Општина

Одговорно лице
Особа за контакт
Овлашћено лице за
потписивање уговора
Телефон
Телефакс
Рачун - Банка
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Матични број
Порески идентификациони
број
Адреса на коју се достављају
писмена наручиоца

Напомена: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем
броју подизвођача.
ДАТУМ
М.П.

ПОНУЂАЧ
- потпис -

4.4. ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Назив понућача: __________________________
Седиште понуђача: ________________________
ПИБ: ____________________________________
Телефон: _________________________________
Датум: ___________________________________
Деловодни број: ___________________________

У вези јавне набавке бр. 1/2015, чији је предмет набавка добара-горива за потребе
Јавног предузећа „Мрежа-Мост“, изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

Напомена: Изјаву попуњава понуђач само у случају да не наступа са подизвођачем/има.

ДАТУМ
М.П.

ПОНУЂАЧ
- потпис -
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4.5. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези јавне набавке бр. 1/2015, чији је предмет набавка добара – горива за потребе
Јавног предузећа „Мрежа-Мост“, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку
наводимо његово учешће у вредности:
- у понуди подизвођач ________________________________ у укупној вредности понуде
учествује у вршењу ________________________, што износи _________% вредности понуде;
- у понуди подизвођач ________________________________ у укупној вредности понуде
учествује у вршењу ________________________, што износи _________% вредности понуде.
Напомена: Изјаву попуњава понуђач само у случају да наступа са подизвођачем/има, с тим
да проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу не може бити већи од
50%.

ДАТУМ
М.П.

ПОНУЂАЧ
- потпис -
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5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ
ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ

На основу члана 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12),
наручилац захтева:

ИЗЈАВУ
ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ
У складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама, изјављујем, под пуном кривичном,
материјалном и моралном одговорношћу, да су подаци који се односе на довољан технички
капацитет тачни и истинити, односно да је понуђач власник-закупац најмање једне бензинске
станице на територији Косова и Метохије.

ДАТУМ
М.П.

ПОНУЂАЧ
- потпис -

18 од 32

6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да располажемo
довољним кадровским капацитетом, односно да пре објављивања јавног позива на порталу јавних
набавки , имамo радно ангажована минимум 3 лица на пословима који су у непосредној вези са
предметом ове набавке.

ДАТУМ

ПОНУЂАЧ
М.П.

- потпис -

19 од 32

7. ЛИЦЕ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

Ред.
бр.

Име и презиме
лица које ће бити одговорно за
извршење уговора

1

2

1.

ДАТУМ

ПОНУЂАЧ
М.П.

- потпис -
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8. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ПРЕДМЕТНА ДОБРА

Предмет јавне набавке број 1/2015 су добра – гориво за потребе Јавног предузећа“
Мрежа-Мост“, а испорука на бензинским пумпама у Звечану, Шилову и Грачаници и то:

Редни
број

Назив добра

Јединица мере

Количина

литар
1.

Евро премиjум
БМБ 95

11.000 л
литар

2.
Евро дизел

8.230 л

Понуђена добра морају квалитетом задовољавати техничке стандарде и спецификације
наведене у Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
(„Службени гласник РС“, бр. 123/2012, 63/2013, 75/2013).
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9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

1. Упутство за попуњавање
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци наведени у обрасцу понуде.
Понуђач је обавезан да у понуди наведе: цену са свим трошковима са и без пореза на
додату вредност, рок испоруке, услове плаћања. Рокове понуђач треба прецизно да одреди,
наводећи тачан број дана и моменат од када рок почиње да тече.
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, печатом оверити и потписати образац
понуде.
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9.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
ОСОБА ЗА КОНТАКТ, ТЕЛЕФОН И E-MAIL
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ПОНУДА
за јавну набавку добара – горива за потребе Јавног предузећа „Мрежа-Мост“ЈНМВ 1/2015,

Моторно гориво (евро премијум БМБ 95 и евро дизел)
Понуду дајем:
(заокружити и уписати тражене податке)
А) самостално
Б) са подизвођачем:
1.____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача)
В) као заједничку понуду:
1.____________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ____________________________________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

Назив добра

1
Моторно гориво:

Количина

2
11.000 л

Јединична Укупно
цена
(без ПДВ)
(без ПДВ)
3

2*3

Јединична
цена
са ПДВ

Укупно
(са ПДВ)

4

2*4
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Евро премиjум БМБ 95
Евро дизел

8.230 л

УКУПНО:
X
X
Евентуални попуст: _______________________________________________________________
Распрострањеност продајне мреже/број бензинских станица на територији АП: ___________
(унети укупан број).
Рок плаћања: (не краћи од 15 дана)________________ по испостављеним фактурама.
Начин испоруке: сукцесивно, у складу са захтевима наручиоца у погледу врста и количина
горива.
Место испоруке: бензинске станице у Звечану, Шилову и Грачаници.
Важност понуде (мин. 30 дана): ____________ дана.
ПОНУЂАЧ
ДАТУМ
М.П.
- потпис -

10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Назив понуђача: _____________________________________
Број понуде: ________________________________________
Датум понуде: _______________________________________

Ред.
Бр.
1
2

Врста горива
Евро премиjум БМБ 95
Евро дизел

Јед. мере

Цена /литар
(без ПДВ)

ПДВ

литар
литар

ДАТУМ
М.П.

ПОНУЂАЧ
- потпис -

Укупна цена
са ПДВ
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11. ПРОПРАТНИ ОБРАЗАЦ
(попунити и залепити на коверту/кутију са понудом)
Датум и сат подношења:
(попуњава писарница наручиоца)

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ГОРИВО
РЕДНИ БРОЈ 1/2015

НЕ ОТВАРАТИ

НАРУЧИЛАЦ:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «МРЕЖА-МОСТ»
11000 Београд, Адмирала Гепрата 8а, улаз 5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(исећи и залепити на предњу страну коверте)

ПОНУЂАЧ:
(залепити на полеђини коверте)
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Назив:
Адреса:
Број телефона:
Број телефакса:
Електронска адреса:
Име и презиме лица за контакт:

12. МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни,
потпише и овери печатом,
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

Уколико понуду подноси група понуђача попуњени модел уговора потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе, или овлашћени представник групе понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
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МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОВИНИ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МРЕЖА-МОСТ“
Закључен између:
1. Јавног предузећа »Мрежа-Мост, Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2,
порески идентификациони број 106712621, матични број 20665483, које
заступа Дејан Миленковић, директор (у даљем тексту: Купац),
2. ______________________________________, из _________________, улица
___________________ број ______, порески идентификациони број
_______________, матични број ______________, које заступа
________________________, директор (у даљем тексту: Продавац) и
____________________________________

____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
(* подизвођач)

_____________________________________
(*остали из групе понуђача)

Уговорне стране констатују:
- да је Јавно предузеће «Мрежа-Мост» Одлуком о покретању поступка број: 06-1005 од
10.02.2015. године, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
Републике Србије», број 124/12) спровело поступак јавне набавке мале вредности бр. 1/2015, чији
је предмет набавка добара - горива за потребе Јавног предузећа „Мрежа-Мост“;
- да је Продавац доставио понуду број (биће преузето из понуде), која у потпуности
одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу уговора и саставни је
део уговора;
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- да Наручилац у складу са чланом 87. и 108. Закона, на основу понуде Продавца и Одлуке
о додели уговора брoj (попуњава Наручилац) закључује уговор са Продавцем о набавци добара горива за потребе Јавног предузећа „Мрежа-Мост“.
I. ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара – горива за потребе Јавног предузећа „МрежаМост“, и то:
_______________________________ , укупне количине ______ л,
(Понуђач уписује назив добра)
_______________________________ , укупне количине ______ л,
(Понуђач уписује назив добра)
_______________________________ , укупне количине ______ л,
(Понуђач уписује назив добра)
у свему према понуди понуђача, која чини саставни део овог уговора.
Врсте и количине предметних добара дате су оквирно, на годишњем нивоу, с тим што
Наручилац задржава право одступања од истих. Укупне количине и врсте добара које ће се
испоручивати у периоду важења уговора, одређиваће Наручилац у складу са својим потребама, уз
задржавање права да утврђене количине из спецификације може мењати кроз појединачне
поруџбине.
II. ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност износи __________________________________ динара
(словима:_______________________________________________), без ПДВ-а а у свему према
понуди Продавца која је саставни део овог уговора, односно _________________________________
(словима:__________________________________________) динара са ПДВ-ом.
У случају промене цене горива на тржишту важиће цена из званичног ценовника Продавца
на дан испоруке.
III. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање ће се вршити на рачун Продавца бр. _______________________________ који се
води код ________________ банке, на основу испоручене фактуре – рачуна, у складу са захтевима
купца у висини динарског износа за уплату.
Купац може преузимати моторно гориво до износа уплаћених средстава.
Продавац се обавезује да једном месечно извештава купца о трансакцијама.
Уколико трансакција, обављена у обрачунском периоду, не буде обухваћена извештајем за тај
период, биће укључена у извештај за наредни обрачунски период.
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IV. КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 4.
Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен Правилником о техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС“, бр. 123/2012, 63/2013,
75/2013).
V. МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 5
Продавац се обавезује да ће у периоду важења овог уговора на својим бензинским
станицама на територији Општине Звечан сукцесивно испоручивати гориво купцу, као и да ће
обезбедити куповину моторног горива на пумпама у Шилову и Грачаници.

VI. ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Члан 6.
Овај уговор закључује се на период од 1 (једне) године од дана његовог ступања на снагу,
односно од дана потписивања.
Члан 7.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор пре истека рока из
претходног члана у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје
уговором преузете обавезе.
Купац задржава право да једнострано раскине овај уговор и у случају да се средства за ову
намену, односно за реализацију уговорних обавеза у 2015. години не обезбеде у буџету Републике
Србије.
О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити
другу страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема писменог
обавештења.
VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 9.
Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, у супротном уговарају
надлежност Привредног суда у Београду.
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Члан 10.
Саставни део овог уговора су:
- Списак бензинских станица Продавца.
Члан 11.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
КУПАЦ
-потпис -

ПРОДАВАЦ
-потпис -

__________________________
Дејан Миленковић директор

___________________________
__________________, директор

13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
У складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС бр.
124/12), дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да
понуђач__________________________ из __________________________________________
___________________________, ПИБ______________ испуњава све услове за учешће у
поступку јавне набавкe мале вредности прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама,
као део конкурсне документације, и то:
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 је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
4. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, и заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
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Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2015 код
наручоца ЈП „Мрежа-Мост“ и у друге сврхе се не може употребити.
У случају потребе, а на захтев наручиоца, доставићемо доказе који потврђују ову изјаву.
Датум____________

Потпис овлашћеног лица
____________________________
М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Изјаву
копирати у броју примерака колико је чланова групе понуђача и доставити је за сваког
члана групе понуђача.

13.1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС бр.
124/12), дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да
подизвођач__________________________ из _______________________________________
_________________________,ПИБ___________ испуњава све услове за учешће у поступку
јавне набавке мале вредности прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама, као део
конкурсне документације, и то:
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 је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.
Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2015 код
наручоца ЈП „Мрежа-Мост“ и у друге сврхе се не може употребити.
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У случају потребе, а на захтев наручиоца, доставићемо доказе који потврђују ову изјаву.

Датум____________

Потпис овлашћеног лица
____________________________
М.П.

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

14. ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26.Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12) и члана
6.став 1.тачка 10. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник бр.
29/13), дајемо следећу
ИЗЈАВУ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду у
поступку јавне набавке мале вредности – набавку добара – моторног горива за потребе
наручиоца Јавног предузећа „Мрежа-Мост“, подносимо независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности бр.1/2015 код
наручиоца ЈП „Мрежа-Мост“ као део конкурсне документације, и у друге сврхе се не може
употребити.

Датум_____________

Потпис овлашћеног лица
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______________________________

М.П.

15. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ТРОШКОВА

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник бр“. 124/2012) и
члана 6. тачка 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, понуђач доставља
структуру трошкова припремања понуде.
У поступку припремања понуде понуђач је имао трошкове:
Да

Не

(означити знаком Х у одговарајуће поље)
Уколико је понуђач имао трошкове у припремању понуде исте сноси самостално
и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Понуђач изјављује да је имао следеће трошкове, по спецификацији коју прилаже
уз понуду, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ИЗНОС ТРОШКА У РСД
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Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно
У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац понуда се неће
сматрати неприхватљивом.

ДАТУМ

_____________________

М.П.

ПОНУЂАЧ

_________________________

-потпис-

