Здравствени центар Зајечар -јавна набавка у отвореном поступку
Датум: 17.10.2018.год.
Бр: 6824/1
Здравствени Центар Зајечар
19000 Зајечар, Расадничка бб
Тел. 019-445-685; фах: (019) 420-672; e – mail: javne.nabavke.zcz@gmail.com

ИЗМЕНА 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 16/18

Рокови

Датум и време

Крајњи рок за достављање понуда:

29.10.2018. године до 10,30 часова

Јавно отварање:

29.10.2018. године у 11,00 часова

Септембар,Октобар 2018. Године
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Здравствени центар Зајечар -јавна набавка у отвореном поступку
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем
тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.
83/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 6098 од 21.09.2018.године и
Решења о образовању комисије број 6099 од 21.09.2018.године припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
ЈН бр. 16/18
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Конкурсна документација садржи укупно 27 страница.
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Здравствени центар Зајечар -јавна набавка у отвореном поступку

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Здравствени Центар Зајечар
Адреса: Расадничка бб, 19000 Зајечар
Интернет страница: http://zczajecar.com
ПИБ: 101329997; МБ: 07201885;
Текући рачун: 840-334661-95 Управа за трезор - филијала Зајечар
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 16/18 су добра – Гориво за моторна возила.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Славољуб Тошић
Е - mail адреса: komercijala.zcz@gmail.com; Факс: 019/421-164.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(1) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Предмет јавне набавке број 16/18 су добра- Гориво за моторна возила.
Назив и ознака из општег речника набавке је шифра: 09132000 – Бензин и 09134200 – Дизел
гориво.
(2) Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака из
општег речника набавке
Јавна набавка није обликована по партијама.
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Здравствени центар Зајечар -јавна набавка у отвореном поступку
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. Врста добара: Гориво за моторна возила
2. Квалитет: „Квалитет мора бити у складу са важећим стандардима и Правилником о
техничким и дугим захтевима за течна горива нафтног порекла (објављеног у Службеном
Гласнику РС бр.111/2015;106/2016,60/2017,117/2017,120/2017-испр. И 50/2018).
3. Kоличина и опис добара:
Ред.
број

Опис

Јединица мере

Оквирна количина

1.

Моторни бензин БМБ 95

литар

18.000

2.

Евро дизел

литар

43.500

Процењена вредност: 8.333.333,00 динара без ПДВ-а по плану ЈН за 2018.годину
Здравственог центра Зајечар.
4. Спровођење контроле и квалитета: Продавац гарантује квалитет на основу Извештаја о
контролисању квалитета од стране надлежне организације.
5. Рок испоруке: Сукцесивно према потребама Купца
6. Место испоруке: Бензинскe станицe Продавца.
7. Начин испоруке: Коришћењем компанијских кредитних картица
8. Систем контроле промета: Праћење потрошње горива путем интернета
9. Захтеви у погледу количине добара: Наручилац задржава право евентуалних промена у
вези са количинама добара.
10. Доступност деривата на бензинским пумпама у Зајечару: Доступност свих тражених
деривата (бензин и дизел гориво) на бензинским пумпама у Зајечару и бензинским пумпама
на Аутопуту.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Конкурсна документација за јавну набавку горива за моторна возила ЈН бр. 16/18

4 / 27

Здравствени центар Зајечар -јавна набавка у отвореном поступку

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове
за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
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. 3) Закона);
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона: да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке. Дозвола мора бити важећа.
1.1.
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 3) Закона, а Понуђач је
дужан да за подизвођаче достави доказе.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
1.2.
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.
Наручилац је дужан да од понуђача или кандидата зaхтева да при састављању својих
понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају
забрану обабвљања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2.
Закона).
2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и
то:
1) Услов: Да поседује неопходан технички капацитет: односно да понуђач располаже са
најмање 20 бензинских станица са свим траженим врстама горива распоређених на
следећим путним правцима и у насељима и то:

Путни правци/насеља

Број
бензинских
станица
најмање

У граду Зајечару
На Аутопуту од Зајечара до Београда (по једна са леве и десне стране)
У Београду
На осталим путним правцима и насељима
Укупно:

1
2
2
15
20

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
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Здравствени центар Зајечар -јавна набавка у отвореном поступку
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Правна лица :Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног
суда: Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно
извод из одговарајућег регистра;
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује 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 (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона: да понуђач има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. Дозвола мора
бити важећа.
Доказ – Лиценца за обављање енергетске трговине на мало дериватима нафте
(станице за снабдевање горивом моторних возила) која је издата од стране
Агенција за енергетику Републике Србије и мора бити важећа.
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац
изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног
лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов: Да поседује неопходан технички капацитет: односно да понуђач располаже са
најмање 20 бензинских станица са свим траженим врстама горива распоређеним на
следећим путним правцима и у насељима и то:
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Путни правци/насеља
У насељу Зајечар
На Аутопуту Београда (по једна са леве и десне стране)
У Београду
На осталим путним правцима и насељима

Број
бензинских
станица
најмање
1
2
2
15
Укупно:
20

Доказ: Списак бензинских станица, који треба да садржи: назив, адресу, место, назнаку да
ли је са леве или десне стране путног правца где је то предвиђено, радно време радним и
нерадним данима и број телефона ( потписан и печатом оверен).
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 пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1.oд тач. 1) до тачке 4. који је јавно доступан на
интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде,
односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона о јавним набавкама.Понуђач је у обавези да у својој понуди јасно наведе на
сопственом документу: пословно име и адресу седишта, матични број, да је уписан у
регистар понуђача и интернет страницу на којој је објављен регистар понуђача.Наручилац
ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице које
поднесе понуду уписано у регистар понуђача
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 о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
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 и 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: Здравствен Центар Зајечар“, Зајечар, ул.
Расадничка бб, са назнаком : ,,Понуда за јавну набавку добра – Гориво за моторна
возила ЈН бр. 16/18 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
29.10.2018.године до 10:30 часова .
Поступак отварања понуде ће се обавити дана 29.10.2018.године у просторијама
Здравственог Центра Зајечар, Зајечар, управна зграда, са почетком у 11 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.
Начин попуњавања конкурсне документације:
1.Обрасци дати у конкурсној документацији (укључујући и изјаве), морају бити исправно
попуњени, потписани и оверени, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
2. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део
конкурсне документације.
3. Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у Табели која је саставни део
обрасца Понуде.
4. Уколико понуђач приликом израде конкурсне документације начини грешку приликом
попуњавања образаца, дужан је да начињену грешку избели или прецрта и испод или поред
задате колоне уписати тачан податак, који ће оверити парафом одговорног лица и
печатом понуђача.
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Да би се сматрала комплетном, понуда мора да садржи следеће:
•

Прилог бр. 1 - Лиценца за обављање енергетске делатности трговине на мало
дериватима нафте (станице за снабдевање горивом моторних возила) која је издата
од стране Агенција за енергитику Републике Србије и мора бити важећа.

•

Прилог бр. 2 - Списак бензинских станица, који треба да садржи: назив, адресу,
место, назнаку да ли је са леве или десне стране путног правца где је то предвиђено,
радно време радним и нерадним данима и број телефона (потписан и печатом
оверен).

•

Доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. и додатних услова из чл. 76.
Закона, таксативно наведене у делу конкурсне документације – услови за учешће у
поступку јавне набавке из чл 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутство како се
доказује испуњеност тих услова – (Страна 5-8)

•

Образац понуде – попуњен, печатом оверен и потписан са свим прилозима који чине
саставни део понуде; (Страна 16-20)

•

Модел уговора - попуњен, свака страна уговора печатом оверена и потписана;
(Страна 21-24)

•

Образац трошкова припреме понуде – попуњен, печатом оверен и потписан,
уколико је имао трошкове око припремања понуде, у супротном овај образац може
али не мора да се достави у оквиру понуде; (Страна 25)

•

Образац изјаве о независној понуди - попуњен, печатом оверен и
потписан; (Страна 26)

•

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о
јавним набавкама, печатом оверен и потписан; (Страна 27)

Овлашћени представник Групе понуђача мора имати овлашћење за подношење понуде,
које је потписано и оверено од свих понуђача из Групе понуђача. Овлашћење се доставља уз
понуду. Сваки понуђач из групе понуђача попуњава, потписује и печатом оверава образац
Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди. Овлашћени представник понуђача
попуњава, потписује и печатом оверава, образац Подаци о понуђачу. Уколико понуђач наступа
са подизвођачем, понуђач и подизвођач попуњавају, потписују и печатом оверавају Образац
Подаци о подизвођачу.
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3.ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија).
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. 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: Здравствени
Центар Зајечар, Зајечар, ул. Расадничка бб.
са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – Гориво за моторна возила , ЈН бр. 16/18. НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Гориво за моторна возила , ЈН бр. 16/18. - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Гориво за моторна возила , ЈН бр. 16/18. НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Гориво за моторна возила , ЈН бр.
16/18. - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и 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. 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.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) 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.
Конкурсна документација за јавну набавку горива за моторна возила ЈН бр. 16/18
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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 IV 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.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
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 садржи :
 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга
подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је најмање 30 дана од дана издавања рачуна, који испоставља понуђач на
основу документа којим је потврђена испорука добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока, начин и место испоруке
Рок испоруке је сукцесивно према потребама Купца.
Место испоруке су бензинске станице Продавца.
Начин испоруке је коришћењем компанијских кредитних картица.
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9.3 Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.4. Други захтеви
У случају потребе наручилац има право да спроведе контролу квалитета, односно контролу
саобразности испоручених добара са произвођачком декларацијом код за то акредитоване
компетентне организације.
Ако се контролом квалитета или у току експлоатације утврди одступање од декларисаног
квалитета, изабрани понуђач је у обавези да без надокнаде отклони све недостатке, односно
надокнади евентуално причињену штету
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Понуђачи подносе цену формирану на дан расписивања позива за подношење понуда и
конкурсне документације за предметну јавну набавку, односно на дан 24.09.2018.године, по
званичном ценовнику понуђача у седишту наручиоца. Уз понуду достављају званични
ценовник понуђача у седишту наручиоца.
Уколико понуђач понуди другу цену у односу на цену из званичног ценовника понуђача у
седишту наручиоца, потребно је да достави објашњење за разлику у цени, коју ће примењивати
током трајања уговора.

Изабрани понуђач, дужан је месечно да достави обавештење о промени цена путем
маил-а: javne.nabavke.zcz@gamil.com .
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке са свим пратећим трошковима које
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Уговорене цене горива се могу мењати услед промене цена и услова на тржишту моторних
горива рачунајући од дана закључења уговора односно од последње промене цена.Цене
моторних горива се утврђују одлуком Продавца у складу са законом и подзаконским
актима.У случају промене цена горива услед наведених околности, важи цена из званичног
ценовника Продавца на дан испоруке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
11. 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 и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
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12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Банкарска гаранција за добро извршење посла -Изабрани понуђач се обавезује да на дан
закључења уговора, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора, преда
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се
у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који најмање
30 (тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла . Ако се за време трајања
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за
добро извршење посла мора да се продужи.Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за
добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестициони ранг).
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу Здравственог Центра
Зајечар,
Зајечар,
Расадничка
бб,
електронске
поште
на
e-mail:
javne.nabavke.zcz@gmail.com или факсом на број 019/420-672 тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН
бр. 16/18. Ако
наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је 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.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
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писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ
ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико две или више
понуда имају идентичне понуђене цене и рок плаћања, као најповољнија ће бити оцењена
понуда понуђача који наведе краћи рок испоруке добара.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе 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. (Образац изјаве,
дат је у поглављу X конкурсне документације).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, радним даном, 07,00 – 15,00 часова, поштом
на адресу: Здравствени центар Зајечар, Расадничка бб, 19000 Зајечар, непосредно на
писарницу ЗЦЗ на наведеној адреси или електронском поштом на е-маил:
javne.nabavke.zcz@gmail.com, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
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14 / 27

Здравствени центар Зајечар -јавна набавка у отвореном поступку
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. ЗЈН, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки. 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 захтева из члана 149. ст. 3. и 4.
ЗЈН, 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева
за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број 16/18, сврха: Такса за
ЗЗП,Здравствени центар Зајечар 16/18, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.
став 2. тачка 5) Закона.
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VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ___________ oд __________
За јавну набавку у отвореном псотупку јавног позива бр. 16/18

5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ
СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА ЈН бр. 18/17

Ред.
број

Назив материјала

1.

Моторни бензин
БМБ 95

литар

18.000

2.

Евро дизел

литар

43.500

Јед.мере Количина

Јед.цена
без ПДВ-а

Јед.цена са Укупна цена Укупна цена
ПДВ-ом
без ПДВ-а
са ПДВ-ом

СВЕГА:
Напомена: Понуђачи подносе цену формирану на дан расписивања позива за подношење
понуда и конкурсне документације за предметну јавну набавку, односно на дан
24.09.2018.године, по званичном ценовнику понуђача у седишту наручиоца. Уз понуду
достављају званични ценовник понуђача у седишту наручиоца.
Уколико понуђач понуди другу цену у односу на цену из званичног ценовника понуђача у
седишту наручиоца, потребно је да достави објашњење за разлику у цени, коју ће примењивати
током трајања уговора.
Рок плаћања (не краћи од 30 дана):

______________________;

Рок испоруке сукцесивно безинска станица са коришћењем компанијске Картице

ДА

НЕ

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана): ____________________;
Проценат умањења између понуђене цене и процењене цене за моторни бензин (стр.4.
конк.док) без ПДВ-а : ____________%
Проценат умањења између понуђене цене и процењене цене за евро дизел(стр.4. конк.док) без
ПДВ-а : ____________%
Објашњење понуђача за понуђену цену:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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1) OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача(PIB):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
<лице овлашћено за потписивање уговора
2) PONUDU PODNOSI:
A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda
podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi
grupa ponuđača
M. P.
Datum
_____________________________

Ponuđač
________________________________

Napomene:
Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u
obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da
obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi
jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.
Ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija, ponuđači će popunjavati obrazac ponude za svaku partiju
posebno.
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3) 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.
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4.

1)

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

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.

Конкурсна документација за јавну набавку горива за моторна возила ЈН бр. 16/18

19 / 27

Здравствени центар Зајечар -јавна набавка у отвореном поступку
6) На основу позива упућеног од стране Наручиоца Здравственог Центра Зајечар,
Зајечар за набавку Горива за моторна возила, ЈН број 16/18 за потребе
Здравственог Центра Зајечар, дајем :
ПОНУДУ бр. _____________ од ______________ 2018. године.

Укупна цена без ПДВ-а (на дан
објављивања позива за подношење понуда)
ПДВ (%)

Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања (одложено, рок не
краћи од 30 дана)
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана)
Начин
испоруке
(коришћењем
компанијских кредитних картица)

ДА / НЕ

Систем контроле промета (праћање
потрошње горива путем интернета)

ДА / НЕ

Доступност деривата (доступност свих
тражених дериварта-моторни бензин,
евро дизел и ТНГ, на бензинским пумпама у
Зајечару и бензинским пумпама на
Аутопуту.

ДА / НЕ

станице

ДА / НЕ

Место испоруке
Продавца)

(бензинске

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________
________________________________
Напомене:
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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VII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,68/15), дана
__.__-2018. године, приступиће се закључењу

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

Закључен између:
Наручиоца: ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
са седиштем: ЗАЈЕЧАР, РАСАДНИЧКА ББ, ПИБ 101329997
Матични број: 07201885
Број рачуна: 840-334661-95
Телефон: (019) 445-685, факс: (019) 421-164
кога заступа Стојановић др Мирослав, в.д.директора
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: ПОНУЂАЧ),
Основ уговора:
ЈН Број: 16/18
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, број
124/2012,68/2015 ) донео одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. 6098
од 21.09.2018. године и спровео поступак јавне набавке добара, број 16/18;
- да је Продавац дана _______________.2018. године доставио понуду број ________ од
_________.2018. године, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог уговора
(попуњава Наручилац);
- да понуда Продавца у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације за
предметну јавну набавку;
- да је Наручилац дана ________ , 2018. године, донео одлуку о додели уговора број
__________________ и изабрао Продавца за набавку горива за моторна возила (попуњава
Наручилац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
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Члан 2.
Предмет уговора је купопродаја добара - горива за моторна возила, у свему према
прихваћеној понуди Продавца број ________ од _________.2018. године и у складу са
техничкoм спецификацијoм из конкурсне документације.
ЦЕНА:
Члан 3.
Јединичне цене добара утврђене су у понуди из члана 2. овог уговора.
Укупна цена добара за оквирне количине из понуде из члана 1. овог уговора износи:
Укупна цена ( без ПДВ-а) ....................................................................................... динара
ПДВ износи ............................................................................................................. динара
Укупна цена (са ПДВ-ом)........................................................................................ динара
(табеларни преглед тражених добара – попуњава Наручилац)
Члан 4.
Уговорене цене горива се могу мењати услед промене цена и услова на тржишту
моторних горива рачунајући од дана закључења уговора односно од последње промене
цена.
Цене моторних горива се утврђују одлуком Продавца у складу са законом и
подзаконским актима.
У случају промене цена горива услед околности из става 1. овог члана, важи цена из
званичног ценовника Продавца на дан испоруке .
ПРЕУЗИМАЊЕ ГОРИВА
Члан 5.
Продавац је дужан да врши испоруку горива према захтеву и потреби коју одреди Купац
на бензинској станици у Зајечару и на свим својим станицама у земљи, сваког дана,
рачунајући викенд и државне празнике, у времену од 00 – 24 сата.
Испорука горива се регулише компанијском кредитном картицом коју Продавац
доставља Купцу за свако возило на основу посебне пословне процедуре.
На свакој картици мора бити израђен регистарски број возила ЗЦ Зајечар, тако да се не
може вршити измена, допуна, дописивање или преправка регистарског броја возила.
Картица мора да обезбеди књиговодствену администрацију, одложено плаћање рачуна и
обавештавање Купца о реализованој куповини.
КВАЛИТЕТ
Члан 6.
Испоручено гориво мора да одговара важећим стандардима и атестима о квалитету.
Уколико се код испорученог горива, установи било какав недостатак у квалитету и
квантитету, Купац ће одмах доставити рекламацију, а Продавац је у обавези да
најкасније у року од једног дана од дана пријема рекламације, отклони недостатке,
изврши замену неодговарајућег горива или надокнади штету на возилима Купца.
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ПЛАЋАЊЕ

Члан 7.
Купац се обавезује да рачун за испоручену количину добара из члана 2. овог уговора
плати у року од _______ дана од дана издавања рачуна.
Продавац ће доставити рачун регистрован у централном регистру фактура Купцу у року
који не може бити дужи од 8 дана од дана издавања рачуна. Уз сваку фактуру продавац
доставља књижно одобрење у висини понуђене разлике у цени из понуде бр. ________ од
____________2018.године, као и месечно обавештење о промени цене горива на е-маил
наручиоца : javne.nabavke.zcz@gmail.com .
Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским
планом за 2018.годину, за ове намене, а обавезе које доспевају у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена
у тој буџетској години. За обавезе које пo oвом Уговору доспевају у 2019. години
наручилац ће извршити требовање и плаћање по обезбеђивању финансијских средстава
усвајањем Финансијског плана за 2019. годину или доношењем Одлуке о привременом
финансирању.
У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања
обавеза од стране наручиоца.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Саставни делови овог уговора су:
- понуда Понуђача бр. ________ од __________ 2018. године
- техничка спецификација
- списак бензинских станица Продавца
- списак возила за издавање и коришћење картице
- општа правила и услови за издавање и коришћење картице.
Члан 9.
Овај уговор се закључује са важношћу до годину дана и ступа на снагу даном
потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна. Датумом закључења
Уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна уколико га не
потпишу истовремено.
Уговорна страна је сагласна да ће у случају да РФЗО , у периоду важења овог уговора
спроведе поступак централизоване набавке, овај уговор бити раскинут, сходно
Инструкцији РФЗО и не може захтевати накнаду штете од наручиоца.
Члан 10.
Купац има право да једнострано откаже уговор у свако доба без отказног рока, ако
Продавац не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима, о чему
писмено обавештава Продавца.
Члан 11.
Конкурсна документација за јавну набавку горива за моторна возила ЈН бр. 16/18

23 / 27

Здравствени центар Зајечар -јавна набавка у отвореном поступку
Све евентуалне спорове који могу настати из Уговора, уговорне стране ће покушати да
реше споразумно. Уколико уговорне стране не постигну споразумно решење, за
решавање спора биће надлежан Привредни суд у Зајечару.
Члан 12.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, и други законски прописи.
Члан 13.
Овај уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветних примерака , за сваку уговорну страну по
два примерка.
НАРУЧИЛАЦ
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
ДИРЕКТОР
__________________________

ИСПОРУЧИЛАЦ

___________________

НАПОМЕНА:
Понуђач је дужан да сваку страну Модела уговора попуни, потпише и овери
печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора Модел уговора
представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са понуђачем коме буде
додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне
набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
претходно попуњен Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити Модел уговора. Делове Модела уговора означене *
попуњава Наручилац.
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________
, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
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.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке горива за моторна возила, ЈН број 16/18, поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: 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.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач _________________________________________________________ [навести
назив понуђача]
у поступку јавне набавке горива за моторна возила, ЈН број 16/18, поштовао је
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је
на снази у време подношења понуде.

Датум
________________

Потпис понуђача
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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