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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку мале вредности
Редни број јавне набавке: 1.8/18 МН
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доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Комисија за
спровођење јавне набавке број 1.8/18 МН формирана решењем директора ЈП „Рзав“
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Напомена :
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потребну вашу документацију
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A. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Наручилац Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, ул. Чачанска бб, 31230
Ариље, web: www.rzav.co.rs, позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу
понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и позивом за достављање понуда.
2. Врста поступка
Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем
тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015).
Поступак се води у циљу закључења уговора о снабдевању на годишњем нивоу.
3. Предмет јавне набавке су добра:
09132000 – Бензин
09134200 – Дизел гориво
4. Подношење понуде
Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, на следећу адресу: “ЈП за
водоснабдевање Рзав”, Чачанска бб, 31230 Ариље, са назнаком: “Не отварати – понуда за
јавну набавку број 1.8/18 МН – Погонско гориво”. На полеђини коверте обавезно се наводи
назив и адреса понуђача и лице за контакт.
Понуда са варијантама није дозвољена. Понуђач може поднети само једну понуду.
5. Рок за подношење понуда
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније
до 28. новембра 2018. године до 12.00 часова.
6. Отварање понуда
Отварање понуда обавиће се јавно, 15 минута након истека рока за подношење понуда,
са почетком у 12:15 часова у просторијама наручиоца, у улици Чачанској бб у Ариљу.
Отварању понуда могу присуствовати и овлашћени представници понуђача, који ће
своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда.
7. Критеријум
Критеријум за оцењивање понуда је “економски најповољнија понуда”.
Оцењивање и рангирање најповољнијих понуда обавиће се по следећим елементима
критеријума:
1) Понуђена цена ...................................................................................................85 бодова
2) Услови плаћања..................................................................................................15 бодова
8. Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
9. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
10. Контакт
Особа за контакт: Ана Радовић, дипл.правник, е-маил: office@rzav.co.rs ,
телефон 031/3894-883, факс 031/3893-756
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.8/18 МН су добра, погонско горивo за возни парк ЈП „Рзав“ у
количини која чини годишње потребе предузећа. Предмет набавке је 3.000 литара Евро дизела
и 10.000 литара Евро премијум БМБ 95, са тим да се испорука врши сукцесивно током периода
од годину дана на продајним местима испоручиоца.
Шифра из општег речника јавних набавки : - 09132000 – Бензин и
- 09134200 – Дизел гориво.
2.2. Партије: Набавка није обликована по партијама.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
3.1. Опис предмета набавке
Предмет ове јавне набавке је 3.000 литара Евро дизела и 10.000 литара Евро премијум
БМБ 95, које ће ЈП „Рзав“ преузимати утакањем у резервоар возила континуирано у току године
на продајним местима (бензинским станицама) испоручиоца а према потребама Наручиоца.
Преузимање горива ће се вршити уз приказ корпоративних картица, које је дужан да
обезбеди испоручилац за свако возило по захтеву Наручиоца.
3.2. Квалитет
Гориво, које је предмет јавне набавке мора да испуњава услове утврђене Правилником о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС“ број
111/2015, 106/2016 и 60/2017). ЕВРО ДИЗЕЛ треба да испуњава захтеве у складу са
стандардом SRPS EN 590. Безоловни моторни бензин Евро премијум БМБ 95, мора да
задовољи све захтеве стандарда SRPS EN 228.
Испоручена моторна горива морају бити усаглашена са захтевима Правилника о техничким
и другим захтевима за течна горива нафтног порекла и у том смислу понуђач је дужан да
приложи важећу Потврду о усаглашености течних горива са захтевима овог правилника, коју
издаје тело за оцењивање усаглашености које је именовано од стране министра надлежног за
послове енергетике. Ако Понуђач има у свом саставу акредитовано тело за испитивање, у том
случају извештај о испитивању, уместо именованог тела за оцењивање усаглашености, може
да изда то акредитовано тело.
3. 3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Контролу испоруке добара, у смислу квалитета, врше надлежни државни органи за послове
испитивања квалитета. Контролу испоручених количина врши овлашћено лице Наручиоца.
3.4. Рок испоруке
Рок испоруке добара: континуирано у току године према захтеву и потребама наручиоца од
дана закључења уговора о јавној набавци.
3.5. Место испоруке
Место испоруке су продајна места – бензинске станице Понуђача.
3.6. Начин испоруке: Утакањем у резервоар возила Наручиоца (и изузетно у канистер за
гориво) на бензинској станици понуђача. Испорука на бензинским станицама вршиће се путем
корпоративних картица, које је дужан испоручилац да обезбеди за свако возило појединачно, а
по захтеву Наручиоца.
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За утакање горива у канистер, може се користити корпоративна картица било ког возила
али само уз писано овлашћење наручиоца за утакање .

4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5.1. Обавезни услови (предвиђени чланом 75. Закона о јавним набавкама) и додатни
услови за учешће у овом поступку јавне набавке.
Понуђач мора да испуни све ОБАВЕЗНЕ услове, предвиђене чланом 75. Закона о јавним
набавкама да би учествовао у овом поступку јавне набавке:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) Закона);
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) Закона);
4) 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).
5) да има вежећу дозволу надлежног органа за обављање делатности каја је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
ДОДАТНИ услови :
1) да понуђач има бар по једну бензинску станицу (станицу за точење горива) на територији
општине Ариље, Горњи Милановац и града Чачка;
2) да понуђач поседује систем евиденције испорученог горива путем корпоративних картица са
ПИН кодом на регистарски број возила, које је дужан да обезбеди наручиоцу по закључењу
уговора и то за свако возило наручиоца по једну.
5.2. Упутство како се доказује испуњеност тих услова
Испуњеност ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА се доказује достављањем:
1. Изводa из регистра привредних субјеката, издат од стране Агенције за привредне регистре
или другог надлежног органа (оригинал или копија). Уколико је понуђач регистрован код
Агенције за привредне регистре у Регистру понуђача, достављање овог доказа није
потребно али је потребно навести интернет страну на којој се могу добити ови подаци.
2. Писмену изјаву овлашћеног лица понуђача, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу о испуњености обавезних услова под 2), 3) и 4), која је саставни део
конкурсне документације: Образац бр. 2. – Изјава о испуњености осталих услова.
3. Важећу дозволу –неоверену копију важеће лиценце за обављање енергетске делатности: –
трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом, коју
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издаје Агенција за енергетику Републике Србије, у складу са Законом о енергетици („Сл.
гласник РС“ број 145/14).
Испуњеност ДОДАТНИХ УСЛОВА се доказује достављањем:
1. Попуњавањен и оверен Образац бр. 2. и 5. где је потребно навести све бензинске станице на
територији општина Ариље, Горњи Милановац и на територији града Чачка, као доказ о
испуњености додатних услова у погледу броја малопродајних објеката на траженој
територији као и поседовање система евидентирања испоруке горива путем корпоративних
картица са ПИН кодом на регистарски број возила за потребе евиденције и плаћања издатог
горива на пумпним станицама понуђача.
Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на
увид доказе (оригинале или оверене фотокопије) прописане ЗЈН за доказивање испуњености
обавезних услова, као и одговарајуће доказе за доказивање испуњености додатних услова. Рок
за достављање је 5 (пет) дана од дана достављања захтева.
Ако понуђач у наведеном року 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, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописани
начин и достави на адресу седишта Наручиоца са назнаком броја јавне набавке.

6. УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ И САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ
Овим упутством за попуњавање и сачињавање понуде, прописује се начин и услови за
попуњавање и сачињавање исправне понуде као и правне последице несачињавања понуде у
складу са овим Упутством.
6.1 Битни недостаци понуде
Понуђач мора испуњавати све Законом о јавним набавкама и овом конкурсном
документацијом одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини
припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом.
Понуда ће бити одбијена уколико се утврди постојање битних недостатака наведених
чланом 106. Закона о јавним набавкама:
•
•
•
•
•

уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
уколико понуђач не достави тражено средство обезбеђења;
уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

6.2 Обавезна садржина понуде:
Понуда се саставља у писаном облику, у једном примерку на обрасцима из конкурсне
документације. Обрасци се попуњавају читко, штампаним словима или писаћом машином или
уписом директно у обрасце, уколико је конкурсна документација преузета са Портала јавних
набавки или са интернет стране наручиоца. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању,
дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери
печатом. Понуда се доставља у оргиналу, печатирана, повезана, заведена код понуђача и
потписана од стране одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише
понуду у име понуђача.
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Да би се понуда сматрала потпуном, понуђач мора да достави све обрасце, попуњене
на начин описан на сваком појединачном обрасцу као и додатну документацију предвиђену
овом конкурсном документацијом .
Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач достави понуду састављену у складу са
захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и условима под којима се спроводи
поступак јавне набавке.
6.3. Језик
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
6.4. Подношење и отварање понуда
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 називи адресу понуђача.
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.
Понуду доставити на адресу: ЈП „Рзав“ Ариље, ул. Чачанска бб, 31230 Ариље, са
назнаком: ,,НЕ ОТВАРАТИ – понуда за јавну набавку број 1.8/18 МН – Погонско гориво”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.11.2018.
године до 1200 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
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.
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење
понуда, односно 28.11.2018. године у 1215 часова. Отварање понуда ће се обавити у
просторијама наручиоца ЈП „Рзав“ Ариље, ул. Чачанска бб, 31230 Ариље.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача
морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања
понуда.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана отварања понуда.
Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од
дана њеног доношења.
6.5. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама.
6.6. Понуде са варијантама
Понуде са варијантама нису допуштене. Понуда која садржи варијанте биће одбијена као
неприхватљива.
6.7. Понуда са подизвођачем и заједничка понуда
6.7.1. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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.
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У Обрасцу понуде (Образац 1. под 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
6.7.2. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац
Понуде – Образац 1. под 2)) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу 5. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
6.7.3. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4. Тач.1) до 6) Закона и то
податке о:
•
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
•
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
•
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
•
понуђачу који ће издати рачун,
•
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
•
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу 5.конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу
6.8. Рок важење понуде
Понуда мора да важи 45 дана од дана отварања понуда.
6.9. Поверљивост података и документације
Уколико, у складу са Законом о јавним набавкама, понуђач сматра да је документ који
доставља у оквиру понуде поверљив, треба на видном месту да обележи тај документ са
„ПОВЕРЉИВО“.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за
примену елемената критеријума и рангирања понуде.
6.10. Додатне информације или појашњења
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Потенцијални понуђач може, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека
рока за подношење понуде путем: e-maila office@rzav.co.rs, факса на број 031/3893-756 или
поштом на адресу:

са назнаком:

Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље
ул. Чачанска бб, 31230 Ариље

„Појашњење Конкурсне документације за сачињавање понуда за набавку
„Погонско гориво“, ЈН број 1.8/18 МН“
Наручилац ће у року од 3 дана, у писаном облику одговорити потенцијалном понуђачу, а
одговор ће истовремено објавити на Порталу јавних набавки и доставити свим лицима која су
преузела конкурсну документацију.
Контакт особа је: Ана Радовић, дипл.правник, е-маил:
office@rzav.co.rs
6.11. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „Рзав“ Ариље, ул.
Чачанска бб, 31230 Ариље, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку број „Погонско гориво“, ЈН број 1.8/18 МН“ - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку набавку број „Погонско гориво“, ЈН број 1.8/18
МН“ - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку набавку број „Погонско гориво“, ЈН број
1.8/18МН“ - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку набавку број „Погонско гориво“, ЈН број
1.8/18 МН“ - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача. 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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6.12. Измена, допуна и опозив понуде
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у року и на начин који је
одређен за подношење понуде у Позиву за подношење понуде и Конкурсној документацији који
су објављени на интернет страници Наручиоца: www.rzav.co.rs и на Порталу јавних набавки.
6.13. Захтеви у погледу садржине понуде и извршења уговора
6.13.1 Испорука добара:
Рок испоруке: Испорука, односно преузимање горива врши се континуирано у току године
према потребама Наручиоца одмах по испостављеном појединачном захтеву овлашћеног лица
Наручиоца у погледу врсте и количине горива.
Место испоруке: Испорука се врши искључиво на продајним местима Понуђача
(бензинским станицама).
Начин испоруке: Утакањем у резервоар возила Наручиоца (и изузетно у канистер за
гориво) на бензинској станици понуђача. Испорука на бензинским станицама вршиће се путем
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корпоративних картица, које је дужан испоручилац да обезбеди за свако возило појединачно, а
по захтеву Наручиоца.
За утакање горива у канистер, може се користити корпоративна картица било ког возила
али само уз писано овлашћење наручиоца за утакање .
6.13.2 Цена и начин плаћања:
Цена мора да буде изражена у динарима.
У случају да понуђач даје попуст, мора навести овај попуст у понуди и урачунати га у
коначну цену понуде. Попусти који нису наведени у понуди и урачунати у коначну цену из
понуде неће бити узети у обзир.
Цена горива се утврђује одлукама понуђача у складу са законом и подзаконским актима.
Цена горива је цена која је важећа на дан преузимања добара на бензинским станицама
понуђача.
Наручилац ће поручено моторно гориво плаћати по пријему фактуре за плаћање, односно
у складу са роком из понуде а који не може бити краћи од 10 нити дужи од 45 дана од дана
пријема фактуре за плаћање.
Авансно плаћање није предвиђено. Понуда са авансним плаћењем сматраће се
неисправном.
Испоручилац је обавезан да фактуре за плаћање доставља 2 пута месечно.
Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача.
6.14. Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара донеће се применом критеријума
«економски најповољније понуде», на основу следећих елемента критеријума и њиховог
релативног значаја:
1)
Понуђена цена .................................................................................................. 85 бодова
2)
Услови плаћања................................................................................................ 15 бодова
Максимални могући број бодова : 100 бодова
1. Понуђена цена: ......................................................................................... до 85 бодова
Број бодова по овом елементу утврђује се по следећој формули:
Бп = ( 85 х Ц мин ) / Цп
Бп – прој бодова
85 – максимални број бодова по овом елементу
Ц мин – најнижа понуђена цена
Цп – цена из понуде за коју се израчунава број бодова
2. Услови плаћања................................................................................................... до 15 бодова
Максимално остварени број бодова по овом елементу критеријума је 15 бодова и исти
се распоређују на следећи начин:
За плаћање испоручене количине горива :
- у року од преко 20 дана............. 15 бодова
- у року од 10 до 20 дана..............10 бодова
- у року од до 10 дана.................... 5 бодова
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У случају да у поступку две или више понуда садрже исти број бодова по основу
критеријума «економски најповољније понуде», повољнијом ће се сматрати понуда која
имаjу већи број бензинских станица на траженој територији.
6.15. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној
набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
6.16. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача
Понуда мора да садржи:
•

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок
важења менице је 45 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу
дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче,
опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не
потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговорне поднесе средство
обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне
документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
6.17. Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите
поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући
и њихове подизвођаче
Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.
6.18 Понуда добара домаћег порекла (члан 86. Закона о јавним набавкама)
Понуђачи који намеравају да користе предност у рангирању и оцењивању понуда за
понуђаче добара домаћег порекла, уз понуду морају доставити потврду Привредне Коморе
Србије, издату у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.
86/2015).
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6.19. 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 наручиоцу контролу (увид)
код понуђача, као и код његовог подизвођача.
6.20. Обавезе понуђача по члану 74. Став 2. ЗЈН-а
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
6.21. Обавезе понуђача по члану 75. Став 2. ЗЈН-а
Понуђач је дужан да у понуди 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 као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона.. Образац изјаве је дат на на Обрасцу бр. 2. у оквиру
изјаве о испуњености услова за учешће у поступку).
6.21. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за
заштиту праванаручиоцу се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail
office@rzav.co.rs, факсом на број 031/3893-756 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева сходно члану 63.
став 2 Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а он их није
отклонио.
После доношења 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 10
дана (односно 5 дана у случају јавне набавке мале вредности) од дана објављивања Одлуке на
Порталу Управе за јавне набавке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
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 претходног захтева.
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Уз захтев за заштиту права, понуђач је дужан да уплати таксу од 60.000,00 динара на
рачун Републике Србије.
Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Шифра плаћања: 153
Позив на број: 97 50-016.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.
6.22. Закључење уговора
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а, приступити закључењу
уговора са понуђачем и пре истека наведеног рока.
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1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
OБРАЗАЦ 1.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број 1.8/18
МН – „Погонско гориво“
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:

број

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду
подноси група понуђача.
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OБРАЗАЦ 1.
2)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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.
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OБРАЗАЦ 1.
3)ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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.

16 / 2 5

Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље – ЈН број 1.8/18 МН
OБРАЗАЦ 1.
4)ПОНУДА

Ред.
бр.
1
1.
2.

Назив добра са
техничким
карактеристикама
2
Еuro dizel
Euro premium BMB 95

Једин.
Количин
мере
а
3
литар
литар

Јед. цена
по јед.мере

4
3.000
10.000

Попуњава понуђач:

Вредност
4*5

5

6

Цена са свим ЗТН, без ПДВ: ______________________
ПДВ
(20%): ______________________
Цена са свим ЗТН, са ПДВ:

______________________

Место испоруке:

на пумпним станицама понуђача.

Услови
плаћања:

________________________________________________________

Понуда важи: ______ дана од дана отварања
НАПОМЕНА ПОНУЂАЧА:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
У.......................................... , ...............................2018.год.
Печат и потпис Понуђача
__________________________
Напомена:
•
*Цену у понуди формирати на дан подношења понуда а на основу цена на бензинским станицама са
територије oпштине Ариље, Горњег Милановце и града Чачка (Наручилац задржава право провере цена
на бензинским станицама које су у власништву понуђача )тј. цена из горе наведеног датума)
•

** понуђачи су у обавези да понуде све ставкеа износи морају бити изражени у динарима заокружени на
две децимале

•

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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ОБРАЗАЦ БР. 2

ИЗЈАВА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ПРЕДВИЂЕНИХ ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И КОНКУРСНОМ
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Понуђач: ________________________________________________ потврђује под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, за јавну набавку „Погонско гориво за
потребе ЈП „Рзав“, ЈН број 1.8/18 МН, испуњава и следеће тражене услове:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) Закона);
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) Закона);
4) 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).
5) да има вежећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чију копију доставља у прилогу понуде).
6) да понуђач има бар по једну бензинску станицу (станицу за точење горива) на територији
општине Ариље, Горњи Милановац и града Чачка;
3) да понуђач поседује систем евиденције испорученог горива путем корпоративних картица са
ПИН кодом на регистарски број возила, које је дужан да обезбеди наручиоцу по закључењу
уговора и то за свако возило наручиоца по једну.

______________________
(Место и датум)

М.П.

_____________________
(Печат и потпис понуђача)

Напомена :
У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац фотокопирати и попунити од стране
сваког учесника заједничке понуде, односно подизвођача.
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ОБРАЗАЦ БР.3

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач ( група
понуђача ) _____________________________, понуду подноси независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:______________
Место:______________

(М.П.)

Потпис овлашћеног лица
________________________

Напомена:
Образац 3. «Изјава о независној понуди“, попуњава Понуђач, а уколико наступа са подизвођачима или уколико се
ради о заједничкој понуди, потребно је да се исти копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког учесника у понуди.
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ОБРАЗАЦ БР. 4

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Изјављујемо да је понуђач ( група понуђача ) за припремање понуде за предметну
јавну набавку имало следеће трошкове.
-

Трошкови прибављања тражене документације: _________________динара
Трошкови израде понуде ( штампање, копирање и сл.) паушално:
__________динара
Остали трошкови паушално: ____________динара

Датум:______________
Место:______________

Потпис овлашћеног лица
(М.П.)

________________________

НАПОМЕНА:
Понуђач није у обавези да наведе трошкове припремања понуде. У случају да не жели да наведе трошкове
припремања понуде, понуђач ће прецртати образац , парафирати и оверити печатом .
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ОБРАЗАЦ БР.5

ИЗЈАВА О БЕНЗИНСКИМ СТАНИЦАМА
И НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ГОРИВА
Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да поседујемо
систем евидентирања издатог горива путем корпоративних картица са ПИН кодом на
регистарски број возила за потребе евиденције и плаћања издатог горива на пумпним
станицама понуђача, као и да поседујемо малопродајне објекте – бензинске станице на
територији општина Ариље, Чачак и Горњи Милановац и др. где се може преузети
уговорено гориво :
Списак бензинских станица (са локацијама)
Место

Р.број

Назив малопродајног
објекта

Локација

1. Општина Ариље
2. Општина
Горњи Милановац
3. Територија града
Чачка
4. Општина Пожега

5. Остале:

У.......................................... , ...............................2018.год.

Печат и потпис Понуђача

__________________________
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ОБРАЗАЦ БР. 6 - МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ПОГОНСКОГ ГОРИВА
ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗИЛА ЈП „РЗАВ“

Закључен између:
Наручиоца:

Јавног предузећа „Рзав“ Ариље, ул. Чачанска бб,
31230 Ариље, матични број 07350538
коју заступа директор Зоран Бараћ,
(у даљем тексту: Наручилац) и

Испоручиоца: ________________________, ул. ______________,
_______________________матични број __________________
које заступа ________________________________,
(у даљем тексту: Испoручилац)
Уговорне стране сагласно констатују:
• Да је Наручилац, Јавно предузеће за водоснабдевање “Рзав” Ариље, у складу са Законом о јавним
набавкама (“Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) а на основу Одлуке о покретању јавне
набавке број 2475 од 9.11.2018. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку
добара „Погонско гориво за возила ЈП „Рзав““, јавна набавка број 1.8/18 МН.
• Да је понуђач, ______________________________, доставио понуду __________, дана _______.
године, која је заведена код Наручиоца под бројем ________ дана _________. године, која је саставни
део овог уговора;
• Да је Наручилац, ЈП “Рзав” Ариље, донео Одлуку о додели уговора број _______ дана ______.
године, којом је као најповољнија понуда проглашена понуда понуђача ______________________, са
којим се приступило закључењу уговора.

Члан 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предмет овог уговора је набавка погонског горива за потребе возног парка
Јавног предузећа “Рзав” Ариље, по спроведеном поступку јавне набавке мале
вредности, ЈН број: 1.8/18 МН, и Конкурсној документацији број ___________________.
Члан 2.

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА
Испоручилац се обавезује да наручиоцу омогући преузимање горива на свим
малопродајним објектима наведеним у Списку малопродајних објеката датих у Прилогу
понуде у количини од :
- 3.000 литара Еуро дизела и
- 10.000 литара Еуро премиум безоловног бензина (БМБ 95).
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Укупно уговорена вредност наведеног горива износи без урачунатог ПДВ-а
______________ динара (уноси се из Понуде), односно _____________ динара са
урачунатим ПДВ-ом.
Наведена вредност горива утврђена је као процена годишњих потребе ЈП „Рзав“
од 3.000 литара Еуро дизела и 10.000 литара Еуро премиум безоловног бензина (БМБ
95) са тим да наручилац задржава право да може преузети и мање количине али
никако преко уговрене вредности набавке.
Члан 3.
Испоручилац је у обавези да преузимање горива омогући путем корпотативних
картица на свим бензинским станицама - малопродајним објектима испоручиоца, а за
службена возила наручиоца.
У случају да је преузимање корпотативном картицом онемогућено услед
техничких проблема испоручиоца, гориво може да се преузме и плати и другим
средствима.
Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција горива које врши
наручилац. Наручиоцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по свакој картици на
основу достављених података од стране наручиоца.
Наручилац ће преузимање предметних добара вршити према динамици и у
складу са својим потребама, на свим продајним објектима испоручиоца, путем картице.
Закључивањем овог уговора наручилац прихвата сва права и обавезе утврђене
правилима и условима за издавање и коришћење корпотативних испоручиоца, која
чине саставни део овог уговора.
Члан 4.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Наручилац се обавезује да испоручиоцу достави потписан и печатом оверен
списак моторних возила са регистарским бројевима и називом корисника који
представља саставни део овог Уговора.
Наручилац задржава право да у периоду важења уговора:
- измени списак из става један овог члана;
- коригује количину картица којима ће бити вршено плаћање;
- коригује количину и врсту предметних добара.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да картице чува са дужном пажњом како не би дошло до
злоупотребе или губитка.
У случају губитка, крађе или уништења картице, наручилац је у обавези да о
томе без одлагања писаним путем обавести испоручиоца.
Испоручилац је дужан да по пријему обавештења из претходног става,
предметну картицу учини неважећом и да изда нову картицу наручиоцу.
Након истека важења уговора, као и у случају раскида уговора, наручилац је
дужан да картице врати Испоручиоцу.
Члан 6.
ЦЕНА ГОРИВА
Цена горива се утврђује одлукама испоручиоца у складу са законом и подзаконским
актима. Цена горива је цена која је важећа на дан преузимања добара на бензинским
станицама испоручиоца.
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Члан 7.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Фактурисање испоручених количина нафтних деривата, друге робе и услуга ће
се вршити _____ пута_____ у месецу.
Купац се обавезује да вредност преузетих нафтних деривата, друге робе и
услуга из члана 2 . овог Уговора плати Продавцу (унети начин плаћања и рок из
понуде) ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
Члан 8.
Испоручилац се обавезује да ће у периоду важења уговора, на својим
бензинским станицама - малопродајним објектима, наручиоцу сукцесивно испоручивати
гориво, а под условима из прихваћене понуде испоручиоца.
Члан 9.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе одређен важећим
Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.
Члан 10.

ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЈУ
Наручилац има право на рекламацију количине и квалитета испоручених добара,
у ком случају је дужан да уложи приговор.
У случају приговора на количину купљених добара, испоручилац је дужан да на
лицу места утврди чињенично стање и о томе сачини записник.
У случају рекламације на квалитет купљених добара, наручилац је дужан да
уложи приговор у року од 24 сата од сазнања за недостатак, при чему је испоручилац
дужан да испита недостатак.
У случају основаности приговора наручиоца, наручилац има право на накнаду
штете од стране испоручиоца.
Члан 11.
Наручилац прихвата да испуњење обавезе испоручиоца може бити онемогућено
наступањем:
- више силе
- услед забране или ограничења испоруке робе актом државног органа или
- због недостатка сирове нафте.
У случају наступања једне или више наведених околности испоручилац не сноси
одговорност за неиспоручену робу.
Испоручилац је дужан да благовремено, писмено обавести наручиоца о
наступању наведених околности и наведе врсту, почетак и вероватан, односно
очекивани крај дејства те околности.
Члан 12.

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и закључује на
период од годину дана, односно док се не потроши уговорена вредност.
Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво у складу са
Законом о јавним набавкама и Законом о облигационим односима и уз обавезну писану
форму и сагласност уговорних страна.
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Члан 13.
Уговорне стране могу отказати Уговор у писаној форми, при чему је отказни рок
15 дана од дана пријема обавештења друге уговорне стране.
Члан 14.
На односе уговорних страна настале поводом спровођења одредаба овог
уговора, а који нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 15.
Све евентуалне спораве који настану из, или поводом, овог уговора - уговорне
стране ће покушати да реше споразумно. Уколико евентуални спорови не буду решени
споразумно, уговара се надлежност суда у Ужицу.
Члан 16.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) за
наручиоца, а 2 (два) за испоручиоца.

Наручилац
ЈП „РЗАВ“ Ариље
директор Зоран Бараћ
_______________________

Испоручилац
___________________
директор_______________
______________________________

*Наручилац задржава право на евентуалне исправке, измене или допуне текста уговора које не могу
бити контрадикторне условима из конкурсне документације, при чему могу бити повољније за
наручиоца.
* Наручилац такође, може прихватити и потписивање типског уговора, уколико га Испоручилац има
али никако уколико су одредбе истог у супротности са захтевима Конкурсне документације.
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