ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
КОМУНАЛАЦ
ул. Ловачка 5.
БЕЧЕЈ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
набавка добара - горива
јавна набавка мале вредности
број 3/2016

Бечеј, март 2016. године

На основу члана 57. става 1. и члана 60 става 1.тачке 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС," бр.124/2012, 14/15 и 68/15), наручилац
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ КОМУНАЛАЦ
ул. Ловачка бр. 5.
21220 Бечеј
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - ГОРИВА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТ
Бр. 3/2016.

Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца..................................... ЈП Комуналац
Адреса...................................................... Ловачка бр. 5, 21220 Бечеј
ПИБ........................................................... 102077315
Матични број............................................ 08069565
Шифра делатности...................................8130
Е - mail адреса...........................................komunbcj@ptt.rs
web страница............................................ www.komunalacbecej.com
Категорија наручиоца: jавно комунално предузеће

Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 3/2016 су добра - гориво.

Назив и ознака из општег речника набавке
09100000 - гориво

Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може подићи лично у просторијама наручиоца или са Портала Управе за
јавне набавке (www.portal.ujn.gov.rs), као и са web странице наручиоца www.komunalacbecej.com
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија
понуда"
ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
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: ЈП Комуналац Бечеј, ул. Ловачка бр. 5., 21220 Бечеј, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку горива ЈНМВ бр. 3/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24. 03. 2016. године, до 12,00 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 наручилац 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.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који
је одређен Законом и у конкурсној документацији .

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда се спроводи одмах након истека рока за подношење понуда , дана 24. 03. 2016.
године са почетком у 12,10 часова, у просторијама на адреси наручиоца Јавно предузеће Комуналац, ул.
Ловачка бр. 5., Бечеј.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, активно могу учествовати
само законски заступници и овлашћени представници понуђача.
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Пре почетка поступка отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да Комисији за
јавну набавку Наручиоца предају овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора
да садржи; име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и ЈМБГ, потпис и печат
овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство и не може
преузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора на отварање
понуда и друго).
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели уговора биће донета у року до 5 (пет) дана од дана отварања понуда и истога дана ће
се објавити Портала Управе за јавне набавке (www.portal.ujn.gov.rs), као и са web странице наручиоца
www.komunalacbecej.com.
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се
доставља непосредно, електронском поштом на e-mail komunbcj@ptt.rs, факсом на број 021/6911-760,
или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2
дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране
наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У
том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања
одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока
за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека 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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара.
РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор наредног 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.
Лица за контакт су: Балзам Золтан и Оливера Ђурић
Тел. 021 6919 577 / 6911 760
Факс 6915 714,
Е - mail адреса komunbcj@ptt.rs / komunbcj@gmail.com

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. Врста и количина добара
Гориво: моторни бензин еуро премиум БМБ 95, еуро дизел и ауто гас.
Количина горива: одређена на основу планиране потрошње купца (наручиоца) према динамици
потрошње током периода снабдевања.
2. Оквирни обим динамике испоруке:
Према предвиђеном плану потрошње за уговорени период из табеле (у прилогу).
3. Врста продаје
Стална и гарантована.
4. Техничке карактеристике и квалитет добра
У складу са важећим правилницима и стандардима о квалитету за течна горива нафтног порекла.
5. Капацитет испоруке
Како је то наведено у табели у прилогу.
6. Период испоруке
01. 05. 2016. - 30. 04. 2017. године.
7. Место испоруке
На бензинским пумпама понуђача у Бечеју, најмање једна пумпа.
8. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
У складу са одредбама докумената из тачке 4. овог поглавља конкурсне документације.

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Категорија: течна моторна горива
Потребна количина горива процењена је од стране Наручиоца по количини
потрошње из претходних година, и износи:
еуро премиум БМБ 95

19.120 лит.

еуро дизел

18.950 лит.

ауто гас

4.800 лит.

а процењена месечна динамика потрошње дата је у табели која следи:

ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА
01. 05. 2016. - 30. 04. 2017. године
Месец

Планирана потрошња / лит.
eu dizel
tng
1424,90
370,41

мај

bmb 95
1920,26

јун

2142,15

1932,95

440,02

јул

2765,78

2084,53

519,83

август

2031,70

1652,74

547,34

септембар

2238,66

1639,25

442,40

октобар

1870,15

2184,20

372,63

новембар

882,99

1288,32

370,28

децембар

816,76

1104,82

363,43

јануар

753,09

726,52

342,46

фебруар

776,12

1105,08

320,72

март

1208,72

1352,78

395,70

април

1713,60

2453,91

314,77

Оквирна количина горива по месецима ће се испоручити сукцесивно по
динамици потрошње утврђене од стране наручиоца на бази планиране
потрошње.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА

1.

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

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. 4)
Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5 Закона) - Лиценцу за обављање енергетске делатности, трговину
нафтним дериватима издату од Агенције за енергетику и потврду агенције да је та лиценца још
увек важећа.
Лиценца се доставља у неовереној копији.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача на увид оригинал или
оверену копију лиценце.
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона).

1.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат
је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом, коју Изјаву доставља оверену и потписану од
стране овлашћеног лица, осим услова из члана 75. став 1. тачка 4) Закона- Лиценцу за
обављање енергетске делатности, трговину нафтним дериватима издату од Агенције за
енергетику и Потврду агенције да је та лиценца још увек важећа, за која документа
доставља копије истих.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно
је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Лиценцу и Потрвду доставља у неовереној копији.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву

подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа. Понуђач треба да наведе на којој интерент страници су доступни тачно
одређени документи.
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.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач ________________________________________________________________________________
у поступку јавне набавке горива ЈН број 3/2016, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3)
Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4)
Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник,
________________________________________________________________________________________
(уписати: понуђач, члан групе понуђача, подизвођач)
дајем следећу

ИЗЈАВУ
Изјављујемо да __________________________________________________________________________
(пун назив и седиште)
поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз
понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити
преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
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: ЈП Комуналац Бечеј, ул. Ловачка бр. 5. 21220 Бечеј, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку горива ЈН бр 3/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца 24. марта 2016. године ,до 12,00 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 наручилац 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.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду ,на начин који
је одређен Законом и у конкурсној документацији .
3. МЕСТО,ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда се спроводи одмах након истека рока за подношење понуда, дана 24. марта 2016.
године са почетком у 12.10 часова, у просторијама на адреси наручиоца Јавно предузећа комуналац,
ул. Ловачка бр. 5. Бечеј.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, активно могу учествовати
само законски заступници и овлашћени представници понуђача.
4. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Пре почетка поступка отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да Комисији за
јавну набавку Наручиоца предају овлашћења за учешће упоступку отварања понуда. Овлашћење мора
да садржи; име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и ЈМБГ, потпис и печат
овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство и не може
преузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора на отварање
понуда и друго).
5. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели уговора биће донета у року до 5 дана од дана отварања понуда и истога дана ће се
доставити свим понуђачима.
6. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно
удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се
доставља непосредно, електронском поштом на e-mail komunbcj@ptt.rs, факсом на број 6915 714, или
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2
дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране
наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У
том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема
одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока
за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека 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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара
(број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса
са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
7.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 5 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.
Понуда мора да садржи:

све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке

попуњен,потписан и оверен печатом образац понуде

попуњен,потписан и оверен печатом образац структуре цене

попуњен,потписан и оверен печатом модел уговора

попуњен,потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди.
8. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован попартијама.
9. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
10. 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: Јавно предузеће Комуналац, ул. Ловачка
бр. 5., 21220 Бечеј , са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку горива, ЈН бр 3/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку, горива, ЈН бр 3/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку, горива, ЈН бр 2/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку горива, ЈН бр 3/2016 - 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.
11. 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.
12. 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.
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 (Образац
изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
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.
13. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,

понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

понуђачу који ће издати рачун,

рачуну на који ће бити извршено плаћање,

обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве
из поглавља IV одељак 3.).
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.
14. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
14.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања: у складу са понудом, а по пријему фактуре (рачуна) за испоручено - преузето гориво.
Плаћање се врши вирмаски уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
14.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара
Место испоруке : на бензијским пумпама понуђача у Бечеју, најмање једна пумпа
Рок испоруке: сукцесивно по потреби наручиоца
Период испоруке: 01. 05. 2016. - 30. 04. 2017. године.
14.3. 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 не може мењати понуду.
15. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност.
Цена се може мењати у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
16. НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА
Финасијско обезбеђање
Приликом закључења уговора Понуђач-Продавац је дужан да у корист Наручиоца-Купца достави
регистровану меницу као средство обезбеђења, и то:

-Једну регистровану меницу, потписану и оверену сопствену соло меницу за добро извршење посла,
- Менично – овлашћење за добро извршење посла са клаузулом „без протеста“, на износ од
10% од вредности уговора, са роком важења 10 дана дужим од коначног рока извршења уговора,
- Копију картона депонованих потписа.
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати - уновчити ако
Понуђач - Продавац не испуњава одредбе уговора.
Меница мора бити регистрована у јединствени регистар меница и меничних овлашћења која се води у
НБС и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и меничних
овлашћења НБС.
Меница и менично овлашћење треба да буду оверени печатом и потписани од стране лица овлашћеног
за располагање финансијским средствима наведеног у приложеном депо картону.
Картон депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијксим средсвима, који се
прилаже мора бити издат од пословне банке коју Понуђач-Продавац наводи у меничном овлашћењу.
Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни и плативи на први
позив и без права на приговор, не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове као и мањи
износ од оног што одреди Купац.
Све евентуалне спорове укључујући и спорове везане за средства финансијског обезбеђења решаваће
надлежни суд по седишту Купца.
Уколико Понуђач - Продавац приликом закључења уговора не достави меницу, менично овлашћење као
и картон депонованих потписа како је то захтевано сматраће се да уговор није ни закључен, а Купац
може зајкључити уговор са следећим најповољнијим Понуђачем.
17.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
18. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или факсом на број
6915 714, или путем електронске поште на e-mail komunbcj@ptt.rs, / komunbcj@gmail.com
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније
3 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу наредног 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 3/2016.
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.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
19. 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 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.
20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Eкономски најповољнија
понуда"
21. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољнијег понуђача извршиће се на основу пондер анализе и процене вредности понуда.
Наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који на оцени понуда добије највише бодова.
21.1 Поступак бодовања
- цена
70 пондера
- рок плаћања 30 пондера
21.2 Поступак израчунавања
Цена - Понуђач са најнижом ценом добија максимални број пондера - 70.
За остале понуђаче број пондера се израчунава по формули:
најнижа понуђена цена x 70
критеријум цене = ---------------------------------------понуђена цена
Рок плаћања - Понуђач са најдужим роком плаћања добија максимални
број пондера - 30.
За остале понуђаче број пондера се израчунава по формули:
понуђени рок плаћања x 30
критеријум рока плаћања = ----------------------------------------------------најдужи понуђени рок плаћања
22. 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 гарантује да је ималац права
интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
23. 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.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ____________ од _______________ године за јавну набавку горива, ЈНМВ број 3/2016.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду
подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) Предмет понуде, цена и рок плаћања
са спецификацијом
Опис предмета јавне набавке

гориво-bmb 95, eu dizel, tng

Понуђена јединична цена по лит без ПДВ-а:
bmb 95 - или адекватни еквивалент
eu dizel - или адекватни еквивалент
tng

________________________
________________________
________________________

Понуђена јединична цена по лит са ПДВ-ом:
bmb 95 - или адекватни еквивалент
eu dizel - или адекватни еквивалент
tng

_________________________
_________________________
_________________________

Укупна цена са ПДВ-ом:
за 19.120 лит bmb 95
за 18.950 лит еu dizel
за 4.800 лит tng

____________________________
____________________________
___________________

Укупна цена без ПДВ-а :
за 19.120 лит bmb 95
за 18.950 лит еu dizel
за 4.800 лит tng

_________________________
_________________________
_________________________

Рок плаћања

___________ дана од дана
фактурисања.

Период испоруке
од 01. 05. 2016. до 30. 04 2017.
године.
Место и начин испоруке

На бензинским пумпама
понуђача у Бечеју,
најмање једна пумпа,
сукцесивно по потреби
наручиоца.
30 дана од дана отварања понуде

Рок важења понуде
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

_______________________________

VII МОДЕЛ УГОВОРА
МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
- о купопродаји горива Закључен између:
Наручиоца - Купца : Јавно предузеће за комуналне услуге Комуналац
са седиштем у Бечеју, улица Ловачка бр.5. ПИБ 102077315 Матични број: 08069565
Број рачуна: 325-9500700006496-10 код ОТП Бaнке и 355-1009988-56 код Војвођанске банке,
Телефон: 021/69 15 715, Телефакс: 021/69 11 760
кога заступа. директор Ковач Норберт,
(у даљем тексту:Купац.)
и
Понуђача - Продавца ......................................................................................................................
са седиштем у ......................................................, улица .................................................................,
ПИБ:....................................................... Матични број: .....................................................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:.....................................................................,
Телефон:............................Телефакс:.....................................
кога заступа..............................................................................
(у даљем тексту:Продавац),
Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац-Купац спровео поступак јавне набавке мале
вредности број 3/2016 -набавка добара, те се по одредбама овог Уговора спроводи релизација јавне
набавке горива – безоловног бензина, еуро дизел горива и аутогаса за потребе купца за 2016/2017
годину.
Члан 1.
Предмет уговора је је куповина горива – безоловни бензин, еуро дизел и ауто гас за потребе ЈП
Комуналац Бечеј за период 01. 05. 2016. - 30. 04 2017. године, на начин и под условима утврђеним у
конкурсној документацији и условима из понуде Понуђача ____________________________________
из________________, ул. и бр. ___________________која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Уговореном ценом за производе из предходног става овог члана сматра се цена из понуде понуђача бр.
__________ од _____________ и иста је дата за све врсте горива и по литри без ПДВ-а износи:
bmb 95 - или адекватни еквивалент __________ динара,
eu dizel - или адекватни еквивалент __________динара и
tng _________ динара,
што представља јединичну цену на дан закључења уговора.
Члан 3.
Купац ће исплату вршити вирманским налогом након испостављања фактуре по цени која важи на дан
испоруке у року од ____ дана од дана фактурисања.
Цена се може мењати одлуком Продавца у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у
Републици Србији.
Члан 4.
Приликом закључења уговора Продавац је дужан да у корист купца достави регистровану меницу као
средство обезбеђења и то:
- Једну регистровану меницу, потписану и оверену сопствену соло меницу за добро извршење посла,
- Менично – овлашћење за добро извршење посла са клаузулом „без протеста“, на износ од 10% од
вредности уговора, са роком важења 10 дана дужим од коначног рока извршења уговора,
- Копију картона депонованих потписа.
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати, ако Продавац не
испуњава одредбе овог Уговора уговора,

Члан 5.
Уговорене стране су сагласне да ће купац моћи да купује нафтне деривате из члана 1. овог уговора
сукцесивно, на свим бензинским пумпама продавца.
Члан 6.
Продавац је одговоран за квантитет као и за квалитет горива сходно законским нормативима и
стандардима предвиђеним за ову врсту добара.
Члан 7.
Купац има право на рекламацију квалитета и количина испоручене робе, у ком случају је дужан да
уложи приговор у писаној форми у најкраћем року, а најкасније у року од 24 часа, након преузимања
горива.
У случају да Купац поднесе Продавцу приговор, Продавац је дужан да на предметни приговор
одговори у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 8 дана од подношења приговора.
Члан 8.
Уговор се закључује на одређено време за оквирни период од 01. 05 2016. до 30. 04. 2017. године,
односно до утрошка уговорених количина горива из предмета овог уговора.
Члан 9.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор, у случају да друга уговорна страна не
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна да писменим путем обавести другу
уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења.
Члан10.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна .
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од странеовлашћених лица
уговорних страна .
Члан11.
Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог уговора или поводом овог
Уговора, странке ће покушати да реше споразумно .
У случају спора међу уговарачима је надлежан стварно надлежни суд у Новом Саду.
Члан 10.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по 2 (два) припадају свакој уговорној
старани.

ЗА ПОНУЂАЧА
__________________________

ЗА НАРУЧИОЦА
________________________

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

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке горива, ЈН ОП број 3/2016, 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.

.

X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Ред.
бр

ОПИС

Јединична цена
без ПДВ-а

Планирана потрошња УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
из спецификације
[l]

1

BNB 95

19.120

2

EU DIZEL

18.950

3

TNG

4.800
Укупна цена без ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена са ПДВ-ом

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________

______________________

