На основу члана 39. и 61.Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/12,
14/15 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 29/2013 и 104/2013) Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности, број 182/1 од 19.08.2015. год.. године и Решења о образовању комисије број
182/2од 19.08.2015. године, Комисија за јавну набавку мале вредности је припремила

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Предмет јавне набавке:
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА –
НАБАВКА УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ

Редни број јавне набавке: ЈН МВ 06/2015
ОШ „ СИНИША ЈАНИЋ“ ВЛАСОТИНЦЕ
Рок за подношење понуда

31.08.2015. године до 12:00 часова

Време отварања понуда

31.08.2015. године у 12:30 часова

Август 2015
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ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Редни

ОПИС ПОДАТАКА

ПОДАЦИ

1.

Порески идентификациони број ПИБ

101608008

2.

Матични број

07104839

3.

Пун назив

4.

Скраћени назив

5.

Име и презиме овлашћеног лица

6.

Подаци о седишту

број

ОСНОВНА ШКОЛА
„СИНИША ЈАНИЋ“
ОШ „ СИНИША ЈАНИЋ“
Горан Митић

6.1. општина

Власотинце

6.2. место

Власотинце

6.3. улица

Михајла Михајловића

6.4. број

1

6.5. број телефона

016/875-147

6.6. број факса

016/875-147

6.7. Е-mail

sjanic@open.telekom.rs

Подаци о делатности
7.

Шифра делатности

8520

Подаци о рачуну
Назив банке
8.

Број текућег рачуна

Управа за трезор

840-927660-78
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИМА 18 СТРАНА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ИЗВРШИЛА ПРЕУЗИМАЊЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ, РАДИ
КОРИШЋЕЊА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОНУДЕ ЦИЉУ ОЛАКШАВАЊА
САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, ЈЕ НАЈСТРОЖИЈЕ ЗАБРАЊЕНА БИЛО КАКВА
ИЗМЕНА ИЛИ ПРЕПРАВКА ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ
И
БИЛО
КАКВА
ЕКСПЛОАТАЦИЈА
РАДИ
ЕКОНОМСКОГ
ИСКОРИШЋАВАЊА ЊЕНЕ САДРЖИНЕ У КОМЕРЦИЈАЛНЕ СВРХЕ.
1.2 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
 На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/2015 у даљем тексту: ЗЈН) и члана 6.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13), припремљена је конкурсна
документација за предметни поступак јавне набавке мале вредности
означен као ЈН МВ 06/2015.
Назив и седиште наручиоца
ОШ “ Синиша Јанић“, Власотинце
Kонтакт особа
Ивана Димић , 016/875-147
1.3 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРИМЕНА ДРУГИХ ЗАКОНА
Напомена: спроводи се ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
На ову набавку ће се примењивати:
 ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 124/12,14/15 и
68/2015);
 ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У ДЕЛУ КОЈИ НИЈЕ
РЕГУЛИСАН ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СЛ. ЛИСТ СРЈ", БР. 33/97,
31/01, СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 30/10);
 ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ("СЛ. ЛИСТ СФРЈ", БР. 29/78, 39/85, 57/89 И "СЛ. ЛИСТ
СРЈ" 31/93);
 ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ВЕЗАНИ ЗА ДОБРА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
 ПРАВИЛНИЦИ КОЈЕ ЈЕ ОБЈАВИЛО МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ВЕЗАНО
ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ („СЛ. ГЛАСНИК РС БР. 29 ОД 29.03.2013.
ГОДИНЕ ,БРОЈ 31 ОД 05.04.2013. ГОДИНЕ И БРОЈ 104 ОД
25.11.2013.ГОДИНЕ)
 Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
(„Сл.Гласник РС“,број 123/12 и 63/13)


сви остали прописи који ближе регулишу предмет јавне набавке или услове
предвиђене у конкурсној документацији.
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1.4 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је добро:
-

набавка 13.000 кг уља за ложење средње –С, као и превоз уља за
ложење,средње С до седишта Наручиоца

Ознака из општег речника набавке – 0913500 -уља за ложење
Понуђено добро мора у целини да одговара захтевима из конкурсне документације.
Понуђачи могу поднети понуду само за целокупну набавку.
1.5 ПРАВО НА УЧЕШЋЕ
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове
из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу 3.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ, ове конкурсне документације.
Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном
документацијом.
1.6 ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном докуметацијом и позивом.
1.7 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуда се сматра благовременом ако је у канцеларију секретара школе ( наручиоца )
пристигла и оверена заводним печатом наручиоца, у року за подношење понуда,
закључно са даном 31.08.2015.године до 12:00 часова, по локалном времену.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у канцеларију
секретара школе и није оверена заводним печатом наручиоца, у року за подношење
понуда, закључно са даном 31.08.2015. године до 12:00 часова часова по локалном
времену.
Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца.
Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће
понуђачу неблаговремено поднету понуду, неотворену, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Пожељно је да понуђач понуду повеже у јединствену целину.
1.8 ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда одржаће након истека рока за подношење понуда, дана
31.08.2015.године часова у 12:30 часова на адреси: ОШ „ Синиша Јанић“,
ул.Михајла Михајловића бр.1, 16210 Власотинце
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају
Комисији наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног
отварања понуда.
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1.9 ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели уговора биће донета најкасније 10 (десет) дана, од дана јавног
отварања понуда.

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
2.1 УСЛОВИ ПОНУДЕ
Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе:
1) Прилог П1 из ове конкурсне документације (попуњен, потписан и оверен печатом)
као доказ да испуњавања услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона
о јавним набавкама наведеним у тачки3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО ЗА
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ;
2) Прилог П2 из ове документације (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача);
3) Прилог П3 из ове документације (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача);
4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача);
5) Образац структуре цена са спецификацијом
6) МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, оверен печатом понуђача и потписан од стране
одговорног лица);
Понуда се сматра исправном, ако испуњава и остале услове из Закона о јавним
набавкама.
2.1 ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ
Понуђач, обрасце, прилоге и изјаве које је добио као део конкурсне документације
попуњава, нумерише редним бројем, потписује и оверава печатом на месту
предвиђеном за печат и потпис. На остале делове конкурсне документације
понуђач нумерише, парафира и ставља печат.
2.2 ОБЛИК ПОНУДЕ
Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној фасцикли коју ставља у
затворену коверту или кутију, тако да се при отварању може проверити да ли је
затворена онако како је била предата.
2.3ЈЕЗИК
Понуда мора бити састављена на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ у складу са Законом о употреби
језика и писма, сви документи и документација, морају бити на српском језику без
обзира на порекло добра.
2.4 ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ
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Понуда мора важити најмање 30 дана, од дана јавног отварања понуда.

2.5 ЦЕНА
Цена уља за ложење средње С, као и цена превоза мора бити по јединици мере, без
ПДВ-а и са ПДВ-ом.
Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
2.6 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА И СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ
УПЛАЋЕНОГ АВАНСА
Предвиђено је авансно плаћање на основу издатог предрачуна понуђача.
2.7 РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Испорука добара вршиће се на адресу наручиоца у року од најдуже 5 дана од дана
уплате по предрачуну.
2.8 Понуде са истом понуђеном ценом
У случају да два или више понуђача имају исту цену наручилац ће међу њима изабрати
понуду оног понуђача који понуди краћи рок испоруке уље за ложење,средње С.
2.9 НЕДОСТАЦИ У КВАЛИТЕТУ
Квалитет производа који je предмет ове набавке мора у потпуности одговарати
важећим домаћим или међунарадним стандардима за ту врсту робе.
Продавац је одговоран купцу за квалитет горива према општим правилима о
одговорности.
2.10 КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕНЕ ПОНУДА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Одлука о избору најповољније понуде у јавној набавци, донеће се применом
критеријума најниже понуђене цене. Оцењивање и рангирање достављених понуда
заснива се на критеријуму најнижа понуђена цена.
2.11 ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА
Ова набавка није опредељена по партијама.
2.12 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
У овој набавци није дозвољена понуда са варијантама.
6

2.13 РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА ИЛИ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК
Ова набавка није резервисана јавна набавка, нити се за исту спроводи преговарачки
поступак.
2.14 РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Биће разматране само понуде које су благовремено предате и прихватљиве.
Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде у смислу члана 106. Закона о јавним
набавкама.
2.15 РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор. Ако понуђач ком је додељен уговор
у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права
одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са
првим следећим најповољнијим понуђачем.
2.16 ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у
затвореној коверти или кутији, до дана отварања понуда.
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да
назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за
контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца са назнаком:
 „Измена понуде за поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара –
Набавка уља за ложење средње С- ЈНМВ 06/2015 или
 „Допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара Набавка уља за ложење средње С- ЈНМВ 06/2015
 или „Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара
- Набавка уља за ложење средње С- ЈНМВ 06/2015
2.17 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 супротном, такве понуде ће бити одбијене.
2.18 УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Понуђач уколико ангажује подизвођача, мора навести у својој понуди проценат укупне
вредности коју ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити
7

подизвођач. Подизвођач мора испунити обавезне услове из чл. 75 Закона за учешће као
понуђач. Подизвођач одговара солидарно са понуђачем за сваку штету, коју причини
наручиоцу (omnis culpa).

2.19 ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке
о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су
наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.Понуђачи који поднесу
заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
2.20 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ
СВОЈИНИ
Наручилац може од понуђача захтевати достављање одговарајућих доказа којим се
доказује испуњење обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и заштити права
интелектуалне својине (ако је понуђач носилац права интелектуалне својине). У овој
јавној набавци наручилац се определио за давање изјаве о поштовању прописа о БЗР-у,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и заштити интелектуалне
својине (Прилог П/1).
2.21 ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА
Заинтересовано лице може, у писменом облику, тражи додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока
за подношење понуде. Наручилац ће у најкраћем року, а највише 3 (три) дана од
пријема захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
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Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а,
а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
2.22 ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН-а.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно
удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права
подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредноили препорученом пошиљком са
повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом 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.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је осам дана од дана пријема одлуке.
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 два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 40.000,00 динара уколико подноси захтев за заштиту права у поступку јавне
набавке мале вредности на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153,
позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком
јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке),
корисник: буџет Републике Србије.
Ако захтев за заштиту права није основан, наручилац ће писаним захтевом тражити
надокнаду трошкова насталих по основу заштите права.Захтев за заштиту права
задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о
поднетом захтеву за заштиту права.
2.23. ПРАВА НАРУЧИОЦА ПОСЛЕ ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Наручилац може захтевати додатна објашњења, контроле и допуштене исправке од
понуђача после подношења понуде и вршити контролу код понуђача у складу са чл. 93.
Закона о јавним набавкама.
2.24. ТРОШКОВИ 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 ће понуђачу надокнади трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
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2.25. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује било који доказ наведен у чл.
82.Закона о јавним набавкама.
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
3.1 Обавезни услови
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. Да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиан за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и
давања мита, кривично дело преваре;
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине, у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.
4. Да има важећу дозволу за обављање делатности
Као доказ за испуњавање обавезних из тачке 1 до тачке 4 услова за учешће у
овом делу конкурсне документације понуђач доставља правилно потписану и
печатом оверену изјаву дату као прилог П/1 ове конкурсне документације.
Понуђач треба да достави и доказ да поседује Лиценцу за обављање енергетске
делатности, трговина нафтом и дериватима нафте (копија лиценце коју
издаје Агенција за енергетику Републике Србије)
Ако је у питању понуда са подизвођачем, подизвођач је дужан доказати испуњеност
обавезних услова, ако је у питању заједничка понуда, сваки понуђач из групе
понуђача дужан је доставити испунити обавезне услове из тачке 3.1.
Напомена: Наручилац задржава право да у законском року, након извештаја о
стручној оцени понуда може од понуђача да захтева копије свих доказа из
тачке 3.1 у оригиналу или овереној копији.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Пословно име понуђача:
Седиште понуђача:
Име особе за контакт:
e-mail:
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
Лице овлашћено за потпис уговора:
Рок важности понуде (не краће од 30 дана)
Укупна цена без ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:
Услови плаћања
Рок испоруке добра
За понуду са подизвођачем- уписати пословно
име, ПИБ, матични број подизвођача ако је
понуда са подизвођачем
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће понуђач извршити
прекоподизвођача
За заједничку понуду-Подаци о сваком понуђачу
из групе понуђача(уписати скраћено пословно
име, седиште, ПИБ и матични број за сваког
понуђача и групе понуђача ако их има).
У

Понуђач

М.П.

Датум:
Образац понуде је сачињен у складу са чланом чланом 9. и 11. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документацијеу поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова ( „Сл. гласник РС“ 29/13 и 104/2013).Образац понуде
понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су подаци из
понуде тачни.Напомена:Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој
понуди него што има места у табели потребно је копирати табелу и попунити податке
за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.
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Образац структуре цена са спецификацијом
ЈН МВ 06/2015
Назив робе

1

2

Јединица
мере

Валута

Количина

кг.

рсд

13,000.00

кг.

рсд

13,000.00

кг.

рсд

13,000.00

Уље за
ложење
средње С
Превоз уља
за ложење
Укупна цена
са ПДВ-ом
(по
јединици):

Цена без
ПДВ-а по
килограму

Цена са
ПДВ-а по
килограму

Укупна
цена са
ПДВ-ом по
килограму

Еко такса ____________ динара
Путарина ____________ динара
Укупан износ на дан сачињавања понуде за вредност од 13.000 кг уља за ложење средње С
са превозом , ПДВ-ом, еко таксом и путарином износи__________________динара
Уговоренa количина испоручије се одједном .
Kарактеристике уља за ложење , средње С
Својство
Густина на 15оC
Садржај сумпора
Тачка паљења
Кинематичка вискозност на 1000C
Кинематичка вискозност на 900C
Тачка точења
Садржај воде и талога
Садржај пепела
Угљенични остатак
Доња топлотна вредност
-

Јед.мере
Kg/m3
% (m/m)
0
C
mm2/ s
mm2/ s
0
C
% (V/V)
% (m/m)
% (m/m)
MJ/kg

Вредност
≈ 970
< 1,5
90 ÷100
min10, max 35
≈ 50
+9
<1
<0,1
< 16
min 40,00

Напомена: Сертификат о квалитету понуђеног уња за ложење средње С издат од
акредитоване лабораторије не старији од 6 месеци од дана објављивања, на Порталу
,како би се на основу приложеног утврдило да понуђач нуди уље за ложење који
задовољава тражене техничке карактеристике конкурсном документацијом.Сертификат
мора да гласи тј,мора да буде издат на име понуђача.

Напомена: Резервоар је подземни и његов капацитет је 40 тона. Раздаљина од паркирања
цистерне до резервоара је око 5 метра, приступачно је за истакање уља за ложење из цистерне
у резервоар.

Датум:____________

МП

Место:____________

Потпис овлашћеног лица
_____________________
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ПРИЛОГП/1
(Доказ испуњености услова из чл 75 ЗЈН)

ИЗЈАВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњавамо све обавезне услове за учешће из члана 75 .Закона о јавним набавкама
(тачка 1. до 4.), наведене у делу 3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ конкурсне документације, у
поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара ЈН MВ 06/2015.

Датум:____________

Потпис овлашћеног лица
Место:____________

М.П.
_________________________

Напомена:Ако је у питању понуда са подизвођачем, подизвођач је дужан потписати и
печатом оверити ову изјаву, ако је у питању заједничка понуда сваки понуђач из групе
понуђача дужан је потписати и печатом оверити ову изјаву.
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ПРИЛОГП/2

(Изјава о независној понуди)

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама
__________________________________________________________ (навести назив и
адресу понуђача) даје следећу

ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:____________

Потпис овлашћеног лица

Место:____________
________________________
(М.П
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Прилог П/3
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од
трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења

Врста трошкова

Износ трошкова

Укупно без ПДВ-а
Укупно са ПДВ-ом

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, 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.

Датум:____________
Место:____________
_________________________

Потпис овлашћеног лица
(М.П)

Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ
ПОНУДЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.
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На основу члана 108. и чл. 112 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.
124/13), а након спроведеног поступка јавне набавкемале вредности број ЈН МВ –
06/2015, уговорне стране
1.
Основна школа „Синиша Јанић“, ул.Михајла Михајловића бр.1,16210
Власотинце , матични број 07104839 , ПИБ 101608008 , коју заступа
директор Горан Митић, као наручиоца, с једне стране (у даљем тексту:
наручилац)
и
2. ____________________, ул. _______________, ПИБ ______________, мат. бр.
_________________, које заступа____________________ (у даљем тексту:
продавац)
Закључују дана_____________
МОДЕЛ УГОВОРА
Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 124/2012,14/15 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности,
број 06/2015 за јавну набавку уље за ложење,средње С, за потребе ОШ „ Синиша
Јанић“, Власотинце.
- Да је Продавац доставио Понуду број ____________ од _________2015. године
која се налази у прилогу и саставни је део уговора.
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка уља за ложење,средње С у свему према понуди
која је заведена код понуђача под бројем ______________дана ________________ која
је саставни део уговора
Понуђач се обавезује да за потребе наручиоца изврши испоруку уље за
ложење,средње С у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене
понуде.
Члан 2.
Укупна вредност добара износи _______________ динара без ПДВ-а, односно
______________ динара са ПДВ-ом.
У цену су урачунати сви зависни трошкови Продавца за цео период важења
уговора.
Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара из члана 1.
Уговора.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да Продавац задржава право промена цена у
складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата , уз претходно достављање
доказа да је дошло до промена цене на тржишту.
Члан 4.
Плаћање добара која су предмет набавке врши се авансно на основу издатог
предрачуна.
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Члан 5.
Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен
важећим
прописима СРПС и важећим Правилником о техничким и другим захтевима за течна
горива нафтног порекла („Сл.Гласник РС“,број 123/12 и 63/13)
У случају записником утврђених недостатака у квалитету и квантитету
испоручених добара понуђач је дужан да исте отклони најкасније у року од једног дана
од дана пријема рекламације.
Члан 6.
Продавац је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца 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.
Члан 7.
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну
сагласност уговорних страна.
Члан 8.
Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења
уговорних обавеза друге уговорне стране достављањем обавештења о раскиду уговора
у писаној форми. Уговор се сматра раскинутим након протека рока од 15 дана од дана
пријема писменог обавештења о раскиду уговора.
Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор закључен и
констатују да су за време трајања Уговора наступиле такве промењене околности због
којих је неоправдано да Уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да
споразумно раскину овај уговор.
У случају једностраног раскида страна која је скривила раскид дужна је да другој
уговорној страни надокнади штету.
Члан 9.
На сва питања која нису посебно регулисана овим уговором примењиваће се
Закон о облигационим односима и други важећи прописи из ове области.
Члан 10.
У случају спора по овом уговору, уговорне стране ће настојати да га реше споразумно,
а уколико се настали спор не реши споразумно, надлежан је Привредни суд у Лесковцу.
Члан 11.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и примењиваће
се до 31.12.2015.године .
Средства за реализацију уговора обезбеђена су Финансијским планом
Наручиоца за 2015.годину
Члан 12.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири ) истоветна примерака, од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.
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Члан 13.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

НАРУЧИЛАЦ
ДИРЕКТОР
___________________
Горан Митић

ПРОДАВАЦ
_____________________

МОДЕЛ УГОВОРА
понуђач попуњава модел уговора, оверава печатом и потписује, чиме потврђује да
прихвата елементе модела уговора
У случају подношења заједничке понуде односно понуде са подизвођачем у моделу
уговора на црти остављеној као простор за попуњавање навести и све понуђаче из
групе понуђача односно све подизвођаче. Модел уговора потписује лице овлашћено
од стране сваког понуђача из групе понуђача, односно свих подизвођача, а
овлашћење за потписивање (код заједничке понуде и понуде са подизвођачем)
обавезно се прилаже у понуди и представља обавезни услов понуде.
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