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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), у даљем тексту ЗЈН и члана 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању отвореног
поступка јавне набавке број 01/370-17 од 20.02.2017. године и Решења о образовању
комисије за јавну набавку број 01/371-17 од 20.02.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара – набавка горива
ЈН 1/2017
Конкурсна документација садржи:
Поглавље Назив
ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1
ВРСТА,
ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ,
КВАЛИТЕТ,
2
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА .
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
3
СПИСАК УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗЈН И
4
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
5
ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
6
МОДЕЛ УГОВОРА
7
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
8
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО
9
СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
10
МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА
ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Укупан број страна конкурсне документације: 37

Комисија за јавну набавку
1. Савић Драган
2. Гавриловић Милена
3. Вукић Биљана
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Страна
3
4
5
6

10
11
23
27
35
36

1
1.1

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Крагујевац, Слобода бб
www.hitnapomoc.org

1.2

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

1.3

Предмет јавне набавке: добра – набавка горива.
Назив и ознака из општег речника набавки:
Безоловни бензин- 09132100
Дизел гориво- 09134200
Течни нафтни гас (LPG)- 09133000

1.4

Није у питању резервисана јавна набавка.

1.5

Не спроводи се електронска лицитација.

1.6

Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума, већ
уговора.

1.7 Контакт: javnenabavke194@hitnapomoc.org, сваког радног дана (понедељак – петак)
од 7,00 до 15,00 часова.

Конкурсна документација за јавну набавку добара –набавка горива
ЈН 1/2017
Страна 3 oд 37

2 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА
2.1

ВРСТА ДОБАРА: Набавка горива.

2.2

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

Техничке карактеристике добара која су предмет ове јавне набавке дате су у
Поглављу 3. конкурсне документације.
2.3

КВАЛИТЕТ:

У складу са захтевима из техничке спецификације. Понуђач је дужан да
испоручује добра која имају квалитет одређен Правилником о техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС“ бр. 111/2015 и
106/2016).
2.4

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА:
У складу са захтевима из техничке спецификације.

2.5

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
КВАЛИТЕТА:

ОБЕЗБЕЂИВАЊА

ГАРАНЦИЈЕ

Контрола испоручених добара се врши приликом примопредаје, од стране
представника наручиоца.
2.6

РОК ИСПОРУКЕ:

Испорука се врши сукцесивно у складу са захтевима и потребама Наручиоца, на
бензинским станицама Понуђача.

2.7

МЕСТО ИСПОРУКЕ: бензинске станице понуђача на територији Републике
Србије, а у складу са потребама Наручиоца.
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3

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Набавка горива

Квалитет горива
Одређен на основу важећих стандарда који се примењују за течна горива нафтног
порекла (одређен према стандардима SRPS и у складу са одредбама Правилника о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла, „Сл.гласник РС“
бр.111/15 и 106/2016).
Начин плаћања
Безготовинско картично плаћање.
Планиране количине
Ред.
број

Врста добара:
Гориво за моторна возила

Јединица мере

Количина

1

Евро премијум БМБ 95

литар

16360

2

Евродизел

литар

62000

3

Течни нафтни гас

литар

2801
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4 СПИСАК УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Табела 1
Р.бр. Услови и Докази о испуњености услова
1

2

Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар.
Доказ:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Извод из регистра надлежног
органа – Агенције за привредне регистре;
ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: /.
Услов: Да понуђач 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;
Докази:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
За дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка
29, Београд, којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од
кривичних дела организованог криминала;
За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ
ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег
суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица или огранка
страног правног лица, којом се потврђује да понуђач није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата и податке из
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда, понуђач доставља уверења Основног и
Вишег суда.
ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА:
Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или
месту пребивалишта) 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;
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:
Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или
месту пребивалишта) 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;
НАПОМЕНА: Ако је више законских заступника за сваког се доставља
уверење из казнене евиденције.
(Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)
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3

4

5

6

Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.
Докази:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
А) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за
порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и
Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне
локалне јавне приходе),
или
В)Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације.
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
А) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за
порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и
Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне
локалне јавне приходе).
(Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)
Да понуђач поседује лиценцу за обављање послова трговине на мало дериватима
нафте (станице за снабдевање горивом моторних возила) издату од стране
Агенције за енергетику Републике Србије.
Доказ: Лиценца за обављање послова трговине на мало дериватима нафте
(станице за снабдевање горивом моторних возила) издату од стране
Агенције за енергетику Републике Србије са Потврдом Агенције да је лиценца
важећа – у неовереној фотокопији.
Да је поштовао 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;
Доказ: Образац изјаве o поштовању прописа (потписан и оверен) (Поглавље
6.3);
Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, односно да у моменту
подношења понуде поседује/користи најмање две бензинске пумпе на подручју
града Крагујевца, максималне удаљености до 10 км од седишта Завода (улица
Слобода бб) и најмање три на подручју Републике Србије, у којима врши
продају предметних добара.
Доказ: Изјава понуђача (потписана и оверена печатом под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу) којом потврђује да располаже захтеваним
техничким капацитетом, и то да у моменту подношења понуде поседује/користи
најмање две бензинске пумпе на подручју града Крагујевца, максималне
удаљености до 10 км од седишта Завода (улица Слобода бб) и најмање три на
подручју Републике Србије, у којима врши продају предметних добара.
(Поглавље 6.5).

Табела 2
Списак осталих обавезних документа и образаца који се достављају уз понуду:

1
2
3

Образац понуде (попуњен, потписан и оверен),
Модел уговора (попуњен, потписан и оверен),
Образац изјаве о независној понуди (потписан и оверен) (Поглавље 6.2),
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4

5
6
7
8

9

Изјава понуђача (потписана и оверена печатом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу) којом потврђује да ће испоручивати гориво које је
предмет ове јавне набавке, које је у свему у складу према важећим стандардима
(одређен прописима SRPS и Правилника о техничким и другим захтевима за
течна горива нафтног порекла, „Сл.гласник РС“ бр.111/15) и конкурсној
документацији (Поглавље 6.6)
Списак бензинских станица и на којим локацијама се налазе у форми списка
или потврде која је оверена и потписана од стране понуђача
Званичан ценовник на дан објављивања позива за подношење понуда и
конкурсне документације на Порталу јавних набавки (потписан и оверен)
Општи услови за издавање и коришћење компанијских платних картица
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: меница, менично
овлашћење, картон депонованих потписа и потврда о извршеној регистрацији
код пословне банке.
Споразум (УКОЛИКО НАСТУПА КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА – Модел
Споразума у Поглављу 10).

НАПОМЕНЕ:
1.Уколико се понуда подноси са подизвођачем:
• Понуђач је дужан да за подизвођаче уз понуду достави доказe о испуњености
услова из Поглављa 4, Табела 1. тачка од 1 до 4.). Услов за тачку 4. из Списка морају
самостално испунити понуђач и подизвођач.
У погледу испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН и из конкурсне
документације (капацитета), понуђач мора самостално испуњавати услове у погледу
техничког капацитета из чега следи да за тачку 6. Поглавља 5. понуђач не доставља
доказе за подизвођаче.
2.Уколико понуду подноси група понуђача:
• Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглављa
4, Табела 1. тачка од 1 до 4, што се доказује на начин одређен конкурсном
документацијом (Поглавље 4, Табела 1. тачка од 1 до 4.). Услов за тачку 4. из Списка
сваки од понуђача из групе понуђача испуњава самостално.
Услове у погледу техничког капацитета испуњавају заједно (Поглавље 5, тачка 6.).
• Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН могу се достављати у неовереним
копијама.
• Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надежних органа, као што је Извод из регистра надлежног органа –
Агенције за привредне регистре;
• Уколико има још захтеваних доказа који су јавно доступни на интернет
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страницама надлежних органа понуђач треба да наведе интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни.
• Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став
5. ЗЈН није у обавези да доставља доказе набројане у Табели 1 од редног броја 1. до 3.
Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача.
•Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77.
ЗЈН, понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под
кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
• Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 8. ЗЈН.
• Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Завод за хитну медицинску
помоћ Крагујевац 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.
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5 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
5.1

КРИТЕРИЈУМ

Избор између достављених одговарајућих и прихватљивих понуда вршиће се
применом критеријума „ најнижа понуђена цена“.
5.2 ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити
додељен понуђачу који је понудио дужи рок плаћања. Уколико ни након примене горе
наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели
уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када
ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде
које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире
ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив
буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују
овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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6

-

ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Образац понуде (Поглавље 6.1);
Образац изјаве о независној понуди (Поглавље 6.2);
Образац изјаве о поштовању прописа Поглавље 6.3);
Образац трошкова припреме понуде (није обавезан) (Поглавље 6.4);
Образац изјаве о техничком капацитету (Поглавље 6.5);
Образац изјаве о испоруци добара (Поглавље 6.6);
Образац: Менично овлашћење (Поглавље 9).
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Р.бр. ЈН 1/2017
6.1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за јавну набавку добара - набавка горива

Понуду дајем (означити начин давања понуде):
а) самостално

б) заједничка понуда

в) понуда са подизвођачем

Званичан ценовник понуђача на дан објављивања позива за подношење понуда
Р.
ОПИС ДОБАРА
Јединиц
Количина
Јединична цена у Јединична цена у *
бр. (у свему у складу са а мере
РСД
*
техничком
РСД
са ПДВ-ом
спецификацијом)
без ПДВ-а
1
2
3
4
5
6

1

Евро
БМБ 95

премијум

2

Лит.

16360

Лит.

62000

Лит.

2801

Укупна
цена у *
РСД
без ПДВ-а
7

Евродизел
3

Течни нафтни гас

УКУПНА ЦЕНА (1 до 3)
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Укупна цена у *
РСД
са ПДВ-ом
8

Напомене:
*Понуђач као јединичну цену, уписује цену са своје пумпе на подручју града Крагујевца, максималне удаљености до 10 км од седишта
Завода (улица Слобода бб), за ставке из Обрасца понуде, на дан објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације
на Порталу јавних набавки.
Понуђач је у обавези да уз понуду достави званичан ценовник на дан објављивања позива за подношење понуда и конкурсне
документације на Порталу јавних набавки.

Испорука се врши сукцесивно у складу са захтевима и потребама Наручиоца, на бензинским
станицама Понуђача.
Место испоруке: бензинске станице понуђача на територији Републике Србије, а у складу са
потребама Наручиоца.

Начин, рок и место испоруке:

Рок плаћања:
(минимум 10 а максимум 90 дана)
Рок за достављање рачуна:

У року од ________ дана од издавања рачуна
до 10. - ог дана у текућем месецу за испоручена добра у претходном месецу

Број продајних места:
На подручју града Крагујевца, максималне удаљености до 10 км од седишта Завода
(улица Слобода бб) ________________
На подручју Републике Србије_______________ (не рачунајући подручје града Крагујевца)
Рок за издавање и предају картица:

Приликом склапања уговора.

Рок важења понуде:
(минимално 60 дана)

_______ дана од дана отварања понуда
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Плаћања ће бити вршена у складу са ценама из званичног ценовника понуђача/продавца на дан преузимања добара на бензинској
станици на којој је извршена испорука добара. Понуђач/продавац се обавезује да наручиоцу/купцу доставља све измене званичног
ценовника.
Издавање компанијских картица (укључујући и поновно издавање у случају истека периода важења, оштећења, губитка и сл.) је
бесплатно за Купца, односно трошкове издавања сноси понуђач/продавац.
Понуђач уз понуду доставља Опште услове за издавање и коришћење компанијских картица, који ће бити саставни део уговора о
јавној набавци. Одредбе Општих услова примењиваће се уколико нису у супротности са обрасцем понуде и одредбама уговора о јавној
набавци (са прилозима).
Продавац се обавезује да ће Купцу током периода важења уговора одобравати све попусте на цене и количине које одобрава и
другим клијентима, о чему писаним путем обавештава Купца.
Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник групе
понуђача.

Прилози обрасца понуде:
Прилог 1 (подаци о понуђачу),
Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и
Прилог 3 (подаци о подизвођачу).
Прилози обрасца понуде се достављају у једном примерку.

Датум

Потпис понуђача
М.П.

_____________________________

________________________________
Конкурсна документација за јавну набавку добара –набавка горива
ЈН 1/2017
Страна 14 oд 37

ПРИЛОГ 1
ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(КАДА НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)
Пословно име понуђача:
Адреса седишта:
Лице за контакт:
Електронска адреса (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Број рачуна:
Заступник понуђача наведен у
Агенцији за привредне регистре који
може потписати Уговор

Уколико Уговор буде потписало друго лице уз потписани Уговор
доставља се овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне
регистре да то лице може потписати Уговор.
Датум

Потпис понуђача
М.П.

_____________________________

________________________________

Конкурсна документација за јавну набавку добара –набавка горива
ЈН 1/2017
Страна 15 oд 37

ПРИЛОГ 2
ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(КАДА НАСТУПА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ)
Пословно име понуђача:
Адреса седишта:
Лице за контакт:
Електронска адреса (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Број рачуна:
*Заступник понуђача наведен у
Агенцији за привредне регистре
који може потписати Уговор
Уколико Уговор буде потписало друго лице уз потписани Уговор доставља
се овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре
да то лице може потписати Уговор.
*Рубрику о заступнику попуњава само члан групе понуђача који ће у име
групе потписати Уговор.
Ова изјава се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно.
Датум

Потпис понуђача
М.П.

_____________________________

________________________________
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ПРИЛОГ 3
ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име понуђача:
Адреса седишта:
Лице за контакт:
Електронска адреса (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Број рачуна:
Проценат укупне вредности набавке коју
ће поверити овом подизвођачу, не већи
од 50%:
Део предмета набавке који ће
извршити преко овог подизвођача:

Датум

Потпис понуђача
М.П.

_____________________________

________________________________

Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља за сваког
подизвођача посебно.
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6.2 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:
- да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум

Потпис понуђача
М.П.

_____________________________

________________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручилац 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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6.3

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

ИЗЈАВА
О
ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:
- да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да немам забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Потпис понуђача
М.П.

_____________________________

________________________________

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица понуђача и овлашћеног лица подизвођача и оверена
печатом.
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6.4 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ИЗЈАВА
О
ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у
предметном поступку јавне набавке имао следеће трошкове:

НАЗИВ ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА
_______________ динара без ПДВ-а
_______________ динара без ПДВ-а
_______________ динара без ПДВ-а
_______________ динара без ПДВ-а
_______________ динара без ПДВ-а
_______________ динара без ПДВ-а

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан
износ и структуру 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.
*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015) обавезни елемент конкурсне документације.
НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

Датум

Потпис понуђача
М.П.

_____________________________

________________________________
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6.5 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

ИЗЈАВАПОНУЂАЧА
О
ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да располажемо
захтеваним техничким капацитетом, и то да у моменту подношења понуде
поседујемо/користимо најмање две бензинске пумпе на подручју града Крагујевца,
максималне удаљености до 10 км од седишта Завода (улица Слобода бб) и најмање
три на подручју Републике Србије, у којима вршимо продају предметних добара.
.

Датум

Потпис понуђача
М.П.

_____________________________

________________________________
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6.6 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПОРУЦИ

ИЗЈАВАПОНУЂАЧА
О
ИСПОРУЦИ
Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо
испоручивати гориво које је предмет ове јавне набавке, у свему у складу према
важећим стандардима који су одређени прописима SRPS, Правилником о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл.гласник РС“ бр. 111/15 и
106/2016) и конкурсном документацијом.

Датум

Потпис понуђача
М.П.

_____________________________

________________________________
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7 МОДЕЛ УГОВОРА O КУПОПРОДАЈИ ГОРИВА

Закључен између:

ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ
Улица Слобода бб, Крагујевац,
кога заступа директор др Александар Кличковић,
(у даљем тексту: Купац)
с једне стране

и
_____________________________
Ул._____________________________
кога заступа _________________________, директор
у даљем тексту: Продавац)
с друге стране

_____________________
______________________
(остали из групе понуђача)
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ПРЕДМЕТ
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја горива (Евро премијум БМБ 95, Евродизел и
Течни нафтни гас) (у даљем тексту: добра), према понуди Продавца заведеној под
бројем / од /2017 (попуњава Купац) и техничкој спецификацији из конкурсне
документације, који чине саставни део овог уговора.
Саставни део овог уговора су и Општи услови за издавање и коришћење
компанијских картица, који се примењују у делу у којем нису у супротности са
одредбама овог уговора и понудом из става 1. овог члана уговора.
(Продавац
наступа
са
подизвођачем _______________________,
ул._______________________ из _____________, који ће делимично извршити
предметну набавку, у делу: ______________________________________________).

ЦЕНА
Члан 2.
Укупна вредност добара из члана 1. овог уговора са свим трошковима без
обрачунатог пореза на додату вредност износи __________________динара.
Укупна вредност добара из члана 1. овог уговора са свим трошковима и
обрачунатим порезом на додату вредност износи ________________________динара.
Купац се обавезује да ће за испоручена добра Продавцу плаћати по ценама које су
утврђене у ценовнику Продавца кога су донели његови надлежни органи, а који је
важио на дан преузимања горива на бензинској станици.
Продавац се обавезује да ће Купцу достављати све измене званичног ценовника,
одмах по његовом доношењу.
Продавац се обавезује да ће Купцу током периода важења уговора одобравати све
попусте на цене и количине које одобрава и другим клијентима, о чему писаним путем
обавештава Купца.
УСЛОВИ И РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ КОМПАНИЈСКИХ КАРТИЦА
Члан 3.
Купац се обавезује да, за потребе издавања компанијских картица, Продавцу
достави спецификацију својих моторних возила са регистарским бројевима и другим
потребним подацима, као и све измене ове спецификације.
Продавац се обавезује да ће Купцу без накнаде издати и предати картице из става 1.
овог члана уговора приликом склапања уговора.
Током трајања уговора, Продавац се обавезује да ће Купцу без накнаде издати и
предати нове картице, у случају измене спецификације моторних возила, у року до три
дана од дана пријема измене спецификације.
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Купац се обавезује да картице из става 1. овог члана уговора чува са дужном
пажњом да не би дошло до злоупотребе или губитка.
ИСПОРУКА
Члан 4.
Продавац се обавезује да Купцу, за потребе његових возила, испоручује добра на
својим пумпним станицама, на територији Републике Србије сукцесивно у току
периода важења овог уговора, у складу са захтевима и потребама Купца.
Списак пумпних станица Продавца је саставни део овог уговора.
Продавац се обавезује да Купцу испоручује добра која испуњавају стандарде
квалитета који су одређени прописом којим се у Републици Србији уређују технички и
други захтеви за течна горива нафтног порекла.
Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених добара, у ком
случају је дужан да поднесе Продавцу приговор без одлагања, односно у погледу
количине одмах приликом испоруке добара, а у случају приговора на квалитет без
одлагања.
У случају приговора на количину испоручених добара, Купац одмах обавештава
Продавца, који је дужан да упути стручно лице које ће на лицу места утврдити
чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник.
У случају приговора на квалитет испоручених добара, Купац одмах обавештава
Продавца, који упућује стручно лице ради узорковања испоручених добара која се
предају на анализу независној акредитованој лабораторији, коју одређује Купац.
Трошкове анализе, уколико се покаже оправданим сноси Продавац, а уколико се
покаже да добра имају квалитет у складу са техничком спецификацијом, трошкове
анализе сноси Купац.

ПЛАЋАЊЕ
Члан 5.
Продавац се обавезује да Купцу за испоручена добра доставља рачун и извештај до
10. - ог дана у текућем месецу за испоручена добра у претходном месецу.
Извештај о испорученим добрима садржи трошкове учињене од стране Купца и њихову
спецификацију и обухвата:
- место/број пумпе, датум и време пуњења горива;
- врсту и количину испорученог горива;
- јединичну цену испорученог горива из ценовника Продавца који је важио на дан
те испоруке;
- регистарски број возила;
- читање стања километар сата у возилу.
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Купац се обавезује да ће Продавцу плаћање за испоручена добра вршити у року од
________ дана од дана издавања рачуна.
Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су Финансијским планом Купца
за 2017. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2017. години, вршиће се до
висине средстава одобрених за ту намену у Финансијском плану за 2017. годину.
За део реализације Уговора који се односи на 2018. годину, реализација Уговора ће
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Финансијским планом Купца за 2018.
годину.
У супротном, овај Уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности
преузимања и плаћања обавеза од стране Купца.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА
Члан 6.
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорне стране и закључује се на период од годину дана.
Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава
на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да
једнострано раскине уговор због неиспуњења на начин одређен законом којим се
уређују облигациони односи.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који
регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором
решавају споразумно.
За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни
суд у Крагујевцу.
Члан 9.
Овај уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по два (2) примерка.
За Продавца
_________________________

За Купца
_______________________
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8

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

8.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
8.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
1) 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, име особе за
контакт са контактним бројем телефона.
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.
2) Понуда мора да садржи све доказе наведене у Поглављу 4 – Списак услова за учешће
из чл. 75. И 76. ЗЈН и Упутству како се доказује испуњеност тих услова и мора бити
дата на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, образац понуде и модел
уговора који су саставни делови понуде морају бити попуњени, потписани и оверени
печатом.
3) Уколико понуђач наступа самостално или са групом понуђача, у том случају,
понуђач, односно овлашћени представник групе понуђача доставља:
Р.бр.

Назив обрасца

Поглавље

1

Образац понуде са прилозима

(Поглавље 6.1.)

2

Модел уговора

(Поглавље 7)

3

Образац изјаве о трошковима припреме понуде (Поглавље 6.4)
(ова изјава није обавезна)

Понуђач који наступа самостално и сваки понуђач из
укључујући и овлашћеног представника групе понуђача доставља:

групе

понуђача

Р.бр.

Назив обрасца

Поглавље

1

Образац изјаве о независној понуди

(Поглавље 6.2)

2

Образац изјаве o поштовању прописа

(Поглавље 6.3)

Овлашћени представник Групе понуђача je понуђач који је у споразуму из члана
81.ЗЈН, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, одређен као носилац посла, односно као члан групе
понуђача који ће поднети понуду, који ће у име групе потписивати обрасце из
конкурсне документације и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.
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4)

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач доставља:

Р.бр.

Назив обрасца

Поглавље

1

Образац понуде са прилозима

(Поглавље 6.1.)

2

Модел уговора

(Поглавље 7)

3

Образац изјаве о трошковима припреме понуде (Поглавље 6.4)
(ова изјава није обавезна)

4

Образац изјаве о независној понуди

(Поглавље 6.2)

Подизвођач доставља попуњен, потписан и оверен образац:
Р.бр.

Назив обрасца

1

Образац изјаве o поштовању прописа

Поглавље
(По главље 6.3)

5) Начин преузимања конкурсне документације, односно Интернет адресa где
је конкурсна документација доступна:
- Портал јавних набавки, portal.ujn.gov.rs;
- Интернет страница наручиоца, www.hitnapomoc.org
6) Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи подносе понуде
у затвореној и печатираној коверти, препорученом пошиљком или лично на адресу
наручиоца: Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац, Крагујевац, Слобода бб, са
напоменом:
„Понуда за јавну набавку горива, ЈН 1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и
презиме овлашћеног лица за контакт.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ:
27. март 2017. године до 11,30 часова
Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца на адреси Крагујевац,
Слобода бб, пристигла закључно са 27. мартом 2017. године до 11,30 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у писарницу
наручиоца на адреси Крагујевац, Слобода бб закључно са 27. мартом 2017. године до
11,30 часова.
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7) Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће
се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 27. марта 2017. године у
12,00 часова на адреси Крагујевац, Слобода бб, у присуству чланова Комисије за
предметну јавну набавку.
8) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени
представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда,
представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су
да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за
учешће у поступку јавног отварања понуде.
9) Контакт: javnenabavke194@hitnapomoc.org, сваког радног дана (понедељак –
петак) од 7,00 до 15,00 часова.
8.3 ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована у партије.
8.4 ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
8.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да
измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је
пуноважно ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека
рока за подношење понуда.
Измена, допуна или повлачење понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.
Нпр: „Измена понуде за јавну набавку добара – набавка горива, ЈН 1/2017 – не
отварати“, или „Допуна понуде за јавну набавку добара – набавка горива, ЈН 1/2017 –
не отварати“.
Понуда се не може изменити, допунити или опозвати по истеку рока за подношње
понуда.
8.6

УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
8.7

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу,
у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив
подизвођача, 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.
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће
бити наведен у уговору.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без
обзира на број подизвођача.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је
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на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаћања ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођачаи уколико добије
претходну сагласност наручиоца.
Понуђач је дужан да за подизвођаче уз понуду достави доказe о испуњености
услова из Поглављa 4, Табела 1. тачка од 1 до 4.). Услов за тачку 4. из Списка морају
самостално испунити понуђач и подизвођач.
У погледу испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН и из конкурсне
документације (капацитета), понуђач мора самостално испуњавати услове у погледу
техничког капацитета из чега следи да за тачку 6. Поглавља 4. понуђач не доставља
доказе за подизвођаче.
8.8 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
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.
Овај споразум обавезно садржи податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду, који ће у
име групе потписивати образце из конкурсне документације и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем (Модел Споразума у Поглављу 10).
- 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.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглављa 4,
Табела 1. тачка од 1 до 4, што се доказује на начин одређен конкурсном
документацијом (Поглавље 4, Табела 1. тачка од 1 до 4.). Услов за тачку 4. из Списка
сваки од понуђача из групе понуђача испуњава самостално.
Услове у погледу техничког капацитета испуњавају заједно (Поглавље 4, тачка 6.).
8.9

ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и
задатим техничким карактеристикама.
Испоруке су сукцесивне и биће реализоване у периоду трајања уговора, по налогу
и у складу са потребама Наручиоца.
Сви видови авансног плаћања су неприхватљиви.
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде.
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, оддо, сукцесивно и сл.).У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се
сматрати неприхватљивом.
8.10 ЦЕНА
Цене предметних добара морају бити исказане у динарима са урачунатим свим
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трошковима које ће понуђач имати у реализацији уговора у предметној јавној набавци,
са и без пореза на додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити
ускладу са чл. 92. ЗЈН.
8.11 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Уз понуду сви понуђачи достављају:
Меницу, менично овлашћење, картон депонованих потписа и потврду о извршеној
регистрацији код пословне банке.
Понуђач ће приложити, као део своје понуде, меницу на износ од 10% од вредности
понуде, без урачунатог ПДВ-а.
Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите наручиоца, а биће
наплаћена ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног
отварања понуде и у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави
картице приликом склапања уговора.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као
доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице,
оверену од пословне банке изабраног понуђача
(Модел меничног овлашћења дат у Поглављу 9).
8.12 ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
8.13 НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ЗБОГ ОБИМА
И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ
У предметној набавци је објављена сва потребна документација.
8.14 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу Завод за хитну
медицинску помоћ Крагујевац, Слобода бб, Крагујевац или на e-mail:
javnenabavke194@hitnapomoc.org, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније
пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Одговор на постављено питање, као и измене и допуне конкурсне документације
Наручилац ће објавити на на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација и појашњења путем електронске поште на мејл
javnenabavke194@hitnapomoc.org, се може вршити сваког радног дана (понедељак –
петак), од 7:00 до 15:00 часова.
Комуникација између заинтересованих лица/понуђача и наручиоца се врши на
начин описан у члану 20. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од
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друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
8.15 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац може, после отварања понуде, да у
писменом облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при
прегледу, оцењивању и вредновањупонуде, а може и да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
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 такву
понуду одбити као неприхватљиву.
8.16 ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
Како је предметни поступак – отворени поступак јавне набавке, не постоје
елементи о којима ће се преговарати.
8.17 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
8.18 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се може доставити Наручиоцу и путем електронске
поште на мејл: javnenabavke194@hitnapomoc.org, сваког радног дана (понедељак –
петак), од 7,00 до 15,00 часова.
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 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. ЗЈН 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 става 4. ове тачке, сматраће
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног
споразума, или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту
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права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права
у поступцима јавних набавки, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид
у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог
за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши -120.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац; јавна набавка
добара – набавка горива, ЈН 1/2017;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
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извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу
са законом и другим прописом.
Висина таксе:
- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и
ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и
ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
8.19 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем
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) ЗЈН.
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9

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО

ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: _________________________________________
Порески идентификациони број: ________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК: Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац (Поверилац)
Седиште: Крагујевац, Слобода бб
У складу са условима за учешће у отвореном поступку јавне набавке бр. 1/2017,
предајемо вам у прилогу једну, бланко, соло меницу са серијским
бројем__________________________ , као средство обезбеђења за озбиљност понуде и
овлашћујемо вас као Повериоца да меницу можете попунити до износа од 10%
вредности
понуде
без
ПДВ-а,
што
износи
______________
динара,
словима:___________________________________________________________________
Овлашћујемо вас као повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудским путем, у складу са важећим прописима извршите наплату својих
потраживања са свих наших рачуна као дужника – издаваоца менице из новчаних
средстава, односно друге имовине, са роком наплате до закључења уговора о јавној
набавци ЈН 1/2017 .
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих
наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају
да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета
у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да у периоду до закључења уговора дође до промене лица
овлашћених за располагање средствима на рачуну дужника, статусних промена
дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и свих других промена
од значаја за правни промет.
Меница
је
потписана
од
стране
овлашћеног
лица
за
заступање
_______________________________________ (име и презиме), чији се потпис налази у
картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за
Дужника, а 1 (један) за Повериоца.
Датум и место издавања
овлашћења
____________________________

М.П.

Дужник - издавалац
менице
____________________________
потпис овлашћеног лица
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Напомена: Менично овлашћење се доставља уз понуду.
10 СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО
И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

Број јавне набавке: 1/2017

Понуђачи: 1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
3.______________________________________________________
4.______________________________________________________
(у даљем тексту Група понуђача), који су поднели заједничку понуду бр.______
од____________ за јавну набавку _______________________________, у циљу
извршења јавне набавке међусобно и према Заводу за хитну медицинску помоћ
Крагујевац, Слобода бб, Крагујевац, (у даљем тексту Наручилац) се обавезују, како
следи:
Члан 1.
Понуђач из Групе понуђача:
_______________________________________________________________,
ће бити носилац посла који је предмет јавне набавке, односно који ће поднети понуду,
који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације и који ће
заступати Групу понуђача пред Наручиоцем.
Члан 2.
Понуђач из Групе понуђача:
_______________________________________________________________,
ће у име Групе понуђача са Наручиоцем потписати уговор о јавној набавци.
Члан 3.
Понуђач из Групе понуђача:
________________________________________________________________,
ће у име Групе понуђача Наручиоцу, а на име испуњења својих обавеза у поступку
јавне набавке, дати средства финансијског обезбеђења која су предвиђена конкурсном
документацијом.
Члан 4.
Понуђач из Групе понуђача:
________________________________________________________________,
ће у име Групе понуђача Наручиоцу издати рачун на начин предвиђен уговором.
Члан 5.
Понуђач из Групе понуђача:
________________________________________________________________,
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ће у име Групе понуђача Наручиоцу дати број рачуна на који ће Наручилац извршити
плаћање.
Члан 6.
Понуђачи из Групе понуђача ће, у циљу извршења уговора, остале уговорене обавезе
извршити на следећи начин:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(описати обавезе сваког члана групе понуђача појединачно у извршењу уговора)
датум: ______________
место: _______________
М.П.
потпис овлашћеног лица
_____________________________
М.П.
потпис овлашћеног лица
_____________________________
М.П.
потпис овлашћеног лица
_____________________________
М.П.
потпис овлашћеног лица
_____________________________

НАПОМЕНЕ:
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, Споразум се не
доставља.
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