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Научни институт за ветеринарство Србије,
Војводе Тозе 14, 11000 Београд

Kонкурсна документација
ЈНМВ бр. 10/2017
за поступак јавне набавке добара
мале вредности
- "Гориво и нафтни деривати" за потребе Научног института за
ветеринарство Србије -

Београд,
септембар 2017.

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015, 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, 104/2013), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за поступак јавне набавке добара мале вредности –"Гориво и нафтни
деривати"
ЈНМВ бр. 10/2017
Конкурсна документација садржи 1 - 29 стране.

Научни институт за ветеринарство Србије,
Војводе Тозе 14, 11000 Београд

Kонкурсна документација

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив и адреса наручиоца

НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО
СРБИЈЕ, Војводе Тозе 14, 11000 Београд

Интернет страница
наручиоца

www.nivs.rs

Врста поступка

Набавка добара мале вредности ЈНМВ 10/2017

Предмет јавне набавке

09135100 Гасно уље екстра лако "ЕВРО ЕЛ"
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Циљ поступка

Поступак се спроводи ради закључења уговора о
предметној јавној набавци

Контакт

Марко Бевења, nivs@nivs.rs

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке
Предмет јавне набавке : Гасно уље екстра лако "ЕВРО ЕЛ"
Предмет јавне набавке су добра "Гориво и нафтни деривати лож уље" које ће се
испоручивати на адресу Научног института за ветеринарство Србије, ул. Аутопут
бр.3, Београд.

Назив и ознака из општег речника набавке
Назив и ознака из општег речника набавки:
09135100 Гасно уље екстра лако "ЕВРО ЕЛ"
Набавка није обликована у партије.
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3.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима
наручиоца Научни институт за ветеринарство Србије у погледу садржине понуде,
као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ
на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику
достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране
судског тумача.
Каталози, брошуре и техничка документација којом се доказује испуњеност
техничких спецификација може бити да енглеском језику.
3.2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У
КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
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 понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног
лица за контакт. 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.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину
и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или
печат.
Понуду доставити на адресу: ул. Аутопут бр. 3, Београд, са назнаком:
Научни институт за ветеринарство Србије, Војводе Тозе 14, 11000 Београд
,,Понуда за поступак јавне набавке мале вредности- Гориво и нафтни дериватиза потребе Научног института за ветеринарство Србије ЈНМВ бр.10/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 22.09.2017.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, наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
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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.
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како
би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача
исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације
могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови
групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе
попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације (у
ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу),
изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и
кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о
поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона), који морају бити потписани и
оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан
је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале
образац понуде и печат понуђача.
3.3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована у партије.
3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ
Није дозвољено подношење понуде са варијантама.
3.5. 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.
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: Научни
институт за ветеринарство Србије, Нови Београд, Аутопут бр.3 са назнаком:
„Измена понуде за поступак јавне набавке добара мале вредности - " Гориво и нафтни
деривати " за потребе Научног института за ветеринарство Србије - ЈНМВ бр.
10/2017“
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или „Допуна понуде за поступак јавне набавке добара мале вредности - " Гориво и
нафтни деривати " за потребе Научног института за ветеринарство Србије - ЈНМВ бр.
10/2017“
или „Опозив понуде за поступак јавне набавке добара мале вредности-" Гориво и
нафтни деривати " за потребе Научног института за ветеринарство Србије - ЈН бр.
10/2017“
3.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.
3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе
да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача.
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не
може бити већи од 50%.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке
која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу
доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити
добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори
уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач,
односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на
број подизвођача.
3.8. 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;
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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) обавезама 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.
3.9. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача
треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са
чланом 14. ЗЈН-а.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде.
Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане
у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као
такве понуђач означио у понуди.
Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача
и податке о поднетим понудама до отварања понуда.
3.10. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА
Начин и услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре
Рок важења понуде: минимум 30 дана
Рок и начин испоруке: испорука је сукцесивна, а количину и динамику
испоруке утврђује Наручилац о чему благовремено обавештава понуђача.
Понуђач је дужан да испоруку изврши најкасније 24 сата од поднетог захтева за
испоруку, превозом Понуђача на адресу Наручиоца. Лож уље ће се претакати
из доставног возила директно у складиште Наручиоца.
Место испоруке добара: Научни институт за ветеринарство Србије,
Аутопут број 3, 11070 Нови Београд
Количина: 15.000 литара
Гаранција: понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара у
складу са важећим прописима за такву врсту добара.
Рекламација: у случају установљених недостатака у квалитету и квантитету
испоручених добара приликом њиховог пријема, или недостатака који су се
могли установити приликом преузимања, тј. пријема добара, Наручилац ће
одмах након уочених недостатака позвати Понуђача да заједнички сачине
записник и констатују уочене недостатке. Понуђач је дужан да уочене
недостатке отклони у року од 5 дана од дана сачињавања записника о
рекламацији.
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3.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима.
Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом оцене
елемента критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ-а.
Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће
трошкове.
3.12. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И
СЛ.А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У
СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
3.13. ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА
ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

ОБЕЗБЕЂЕЊА

ИСПУЊЕЊА

ОБАВЕЗА

Сваки понуђач је дужан да у понуди достави следеће ФИНАСИЈСКО
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ:
Као инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде понуђач подноси:
-Једну бланко сопствену меницу регистровану код НБС (само потписану и
оверену) у складу са картоном депонованих потписа,
-Захтев за регистрацију меница,
-Копију картона депонованих потписа код банке, на којем се јасно виде
депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом
банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде)
- Менично овлашћење да се меница у износу од 10% од вредности понуде без пдва, без сагласности понуђача, може поднети на наплату у случају да изабрани
понуђач не потпише уговор (Образац у прилогу).
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да приликом
потписивања уговора, на захтев наручиоца достави финансијско средство
обезбеђења за добро извршење уговореног посла и то:
-Једну бланко потписану и оверену сопствену меницу, евидентирану у Регистру
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меница и овлашћења НБС;
-Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исте мора бити достављено, попуњено и оверено менично
овлашћење - писмо;
-Менично овлашћење потписано и оверено од стране власника односно
овлашћеног лица, да се меница у износу од 10% од укупне вредности уговора без
пдв-а, може поднети банци на наплату у случају да изабрани понуђач не изврши
своје уговорне обавезе;
-Оверену фотокопију картона депонованих потписа на коме се јасно види: број
текућег рачуна који је понуђач доставио као рачун своје фирме, потписи власника
односно овлашћеног лица идентичан са потписом на меници и меничном
овлашћењу, печат понуђача идентичан са печатом на меници и меничним
овлашћењем и печат банке код које се води рачун понуђача.
-Захтев за регистрацију менице.
Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих
потписа, морају бити идентични.
Након измирења обавеза по предметном уговору, наручилац се обавезује, да на
захтев понуђача, врати инструмент финасијског обезебеђења уговора.
3.15. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У
ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.
3.16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

И

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуде. Пожељно је да постављена питања
заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информација или
појашњењима - јавна набавка добара - "Гoриво и нафтни деривати" ЈНМВ
бр. 10/2017 “. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева,
одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20.
ЗЈН-а, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште
nivs@nivs.rs .
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3.17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
3.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.
Критеријум за доделу уговора на основу којих Нaручилац бира најповољнију
понуду су следећи:
1. Понуђена цена (ПЦ) до 80 бодова
2. Рок испоруке (РИ) до 20 бодова
Укупно 100 бодова.
1. Понуђена цена (ПЦ) до 80 бодова. Највећи број добијених бодова код овог
критеријума је 80. Понуда са најнижом ценом без ПДВ-а добија максимални број
бодова. Број бодова за укупну цену без ПДВ-а из осталих понуда израчунава се
путем формуле:
Ц мин. (најнижа цена без ПДВ-а)
ПЦ = -------------------------------------------Ц (понуђена цена без ПДВ-а)

x 80

2. Рок испоруке (РИ) до 20 бодова - Највећи број добијених бодова код овог
критеријума је 20. Понуда са најкраћим роком испоруке добија максимални број
бодова. Број бодова за понуђени рок испоруке из осталих понуда израчунава се
путем формуле.
РИ мин. (најкраћи рок )
РИ = ------------------------------- x 20
РИ (понуђени рок)

Уколико две или више понуда имају исти број бодова, Наручилац ће предност дати
понуди оног понуђача који је понудио нижу цену.
Напомена: Понуђена цена представља укупну цену предмета јавне набавке,
рачунајући и све пратеће трошкове.
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3.19. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
3.20. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈНа.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве,
кандидат, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи
штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.
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 непосредно, електронском поштом, факсом
или 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 три 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 пет дана од дана пријема одлуке.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници,
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 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, 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.
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3.21. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен
уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда
буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а
закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач примио
одлуку о додели уговора.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр.______ од _________ за поступак јавне набавке добара "Гориво и нафтни
деривати" за потребе Научног института за ветеринарство Србије - ЈНМВ бр. 10/2017“

Табела 1.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса 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

потписивање
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уговора:

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

Табела 2.
А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
1)

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

1)

Назив учесника
понуди:

који

ће

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
у заједничкој

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

Напомена:
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- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има
места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све
подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О
ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о
осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.

ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО
Ред.
бр.

Назив

1.

Гасно уље екстра
лако "ЕВРО ЕЛ"

2.

Трошкови
транспорта

Количина

Јединична цена по литру која
важи у тренутку давања понуде
без ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

15.000 литара

15.000 литара

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ
без ПДВ-а у динарима са трошковима
транспорта:
_______________________________________________
(словима: _____________________________________).
- рок важења понуде: __________ ( не краће од 30 дана);
- рок испоруке: __________ ( најкасније 24 сата од поднетог захтева за испоруку,
превозом Понуђача на адресу Наручиоца)
- рок плаћања: _______________( 45 дана од дана пријема фактуре)
Место и датум:
_________________2017.

Понуђач
МП

________________________
(потпис овлашћеног лица)
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5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
Редни
Услови и начин доказивања обавезних услова
број

1.

Да је понуђач регистрован код надлежног органа односно уписан у
одговарајући регистар;

2.

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да није
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;

3.

Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом

4.

Доказ: Важећа дозвола
Напомена:
Обавезно доставити уз понуду.

5.

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да
је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.
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ДОДАТНИ УСЛОВИ:

1.

Да поднесе доказ да над њим није покренут поступак стечаја или
ликвидације односно претходни стечајни поступак.

Да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом и то:
- да за претходну обрачунску годину није био у блокади рачуна;

2.

- да је у претходној години снабдевао најмање 10 купаца добром који
је предмет набавке као и да је вредност испоручених добара која су
предмет ове јавне набавке, у периоду од последње три године
(посматрано од датума објаве позива за подношење понуда, уназад)
најмање 50.000.000,00 динара без ПДВ-а
Да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом, и то:

3.

- да поседује или користи пословни простор и у свом власништву има
најмање 10 одговарајућих возила која задовољавају прописане услове
за обављање посла који је предмет јавне набавке;
- да пре достављања понуде има најмање 10 запослених који су
оспособљени за извршавање послова који су предмет јавне набавке.
Да понуђено лож уље екстра лако EL задовољава све захтеве
квалитета према установљеном Правилнику о техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник
Републике Србије“, број 111/2015).

4.

Доказ:
1) исправе о усаглашености (декларације о усаглашености или
извештаја о испитивању или сертификата или уверења о контролисању
или другог документа којим се потврђује усаглашеност производа са
прописаним захтевима) да је понуђено гасно уље за екстра лако евро
EL у складу са карактеристикама из Правилника о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени
гласник Републике Србије“, број 111/2015).
Напомена:
Исправа може да буде издата и пре објављивања позива за подношење
понуде, ако од дана њеног издавања до дана објављивања позива, није
протекло више од шест месеци.
Обавезно доставити уз понуду.

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве,
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
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услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом
конкурсном документацијом.
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.
На основу члана 77. став 4. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке о додели
уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на
увид оригинале или оверену копију доказа у року од 7 дана од дана пријема писменог
позива. Ако понуђач не достави тражене доказе у остављеном року, Наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције
за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр.
3).
ГРУПА ПОНУЂАЧА
Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у
заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1.
до 4. овог обрасца.
ПОДИЗВОЂАЧИ
Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у
понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним
бројемод 1. до 4. овог обрасца.
ФОРМА ДОКАЗА
Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се
достављати у неовереним копијама.
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 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.
Конкурсна документација за поступак јавне набавке добара мале вредности"Гориво и нафтни деривати"
ЈНМВ бр. 10/2017

17

ПРОМЕНЕ
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.

6. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Гасно уље екстра лако "ЕУРО ЕЛ" треба да испуњава захтеве утврђене
Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
(Сл. гласник РС 111/15), што понуђач доказује исправом о усаглашености
(декларације о усаглашености или извештаја о испитивању или сертификата или
уверења о контролисању или другог документа којим се потврђује усаглашеност
производа са прописаним захтевима).
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Предмет јавне набавке
Редни
број

1

1.

Гасно уље екстра
лако "Еуро ел"

2.

Транспорт гасног
уља на адресу
Наручиоца

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Количине
2

Укупна цена
без ПДВ-а
4 (2*3)

15.000
литара
15.000 литара

Укупно без ПДВ-а (збир редног броја 1. и 2.)

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА
ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Трошкови настали приликом припремања понуде бр. _________ од
____________ године у поступку јавне набавке мале вредности-"Гориво и нафтни
деривати" за потребе Научног института за ветеринарство Србије - ЈНМВ бр.
10/2017“

Врста трошкова

Износ трошкова у динарима без
ПДВ-а

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Напомена:
Трошкове припреме и подношења понуда сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
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

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ
ПОНУДИ
На
основу
члана
26.
Закона
о
јавним
набавкама
__________________________________________________________ (навести назив
и адресу понуђача) даје следећу изјаву:

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

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
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
_____________________________________________[навести
назив
понуђача] у поступку јавне набавке "Гориво и нафтни деривати" број 10/2017,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. 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, да 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) Да је при састављању своје понуде изричито 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.
5) Понуђач није у поступку стечаја или ликвидације, односно у претходном
стечајном поступку;
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6) Да располаже
капацитетом и то:

довољним

финансијским

и

пословним

- да за претходну обрачунску годину није био у блокади рачуна;
- да је у претходној години снабдевао најмање 10 купаца добром
који је предмет набавке као и да је вредност испоручених добара
која су предмет ове јавне набавке, у периоду од последње три
године (посматрано од датума објаве позива за подношење понуда,
уназад) најмање 50.000.000,00 динара без ПДВ-а
7) Да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом,
и то:
- да поседује или користи пословни простор и у свом власништву
има најмање 10 одговарајућих возила која задовољавају прописане
услове за обављање посла који је предмет јавне набавке;
- да пре достављања понуде има најмање 10 запослених која су
оспособљена за извршавање послова који су предмет јавне набавке.

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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13. МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
о јавној набавци добара
Уговорне стране:
1.
Научни институт за ветеринарство Србије 11000 Београд, Војводе Тозе бр. 14.
који заступа директор др сци Добрила Јакић-Димић, ( у даљем тексту:Купац), матични
број 07013159, ПИБ 100378965, рачун бр: 205-119923-92 Комерцијална банка ад
Београд,
и
2. _____________________________________________________( у даљем тексту:
Продавац) кога заступа ______________, матични број _______, ПИБ _________, рачун
број: ___________________

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
После избора најповољнијег понуђача, у поступку јавне набавке добара мале
вредности, број ЈНМВ 10/2017 коју је Купац у својству Наручиоца спровео у циљу
доделе уговора у складу са Законом о јавним набавкама, уговорне стране овим
уговором уређују своје међусобне односе.
II ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет овог уговора је испорука 15.000 литара гасног уља екстра лако "ЕВРО
ЕЛ" за потребе купца, у свему према спецификацији која је дата у конкурсној
документацији јавне набавке бр. ЈНМВ 10/2017.
III

ЦЕНА
Члан 3.

Јединична цена за гасно уље екстра лако "ЕУРО ЕЛ" које је предмет набавке је
______ динара/литар без ПДВ-а, што за уговорених 15.000 литара износи _________
динара без ПДВ-а, односно износ од _________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.
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Уговорена цена за испоруку добра из претходног става утврђена је на основу
понуде понуђача бр. _____________
Трошак транспорта гасног уља екстра лако "ЕУРО ЕЛ" за Купца у улици
Аутопут бр.3 у Новом Београду је ______ динара /литар без ПДВ-а, што за укупну
количину од 15.000 литара износи ____________ динара без ПДВ-а.
Члан 4.
Цена гасног уља екстра лаког "ЕУРО ЕЛ" утврђује се одлукама Продавца, у
складу са кретањима цена на тржишту нафтних деривата.
Испоручено гасно уље екстра лако Продавац ће фактурисати Купцу по цени која
важи на дан испоруке са обрачунатим ПДВ-ом.
Члан 5.
Начин плаћања
Купац ће плаћање извршити у року од ______ дана, по извршеној испоруци,
према договореној динамици.
Продавац ће Купцу испоставити рачун за издату количину лож уља на основу
отпремнице.
Члан 6.
Начин и рок испоруке
Уговорену испоруку је потребно доставити у року од ____ сата од пријема
захтева Наручиоца, на адресу Купца, Нови Београд, Аутопут бр. 3, возилима Продавца,
према диспозицији Купца.
Члан 7.
Продавац превози и испоручује гасно уље екстра лако "ЕВРО ЕЛ"
наменским возилима-цистернама са мерном групом.
Купац је дужан да на месту пријема спроведе организацију рада којом се
обезбеђује пријем робе у периоду од 8,00 до 15,00 часова.
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Квалитет и рекламације
Члан 8.
Опрема и квалитет уља за ложење врши се у складу са важећим актима
Продавца, у складу са законском регулативом која уређује ову област.
Мерење количина лож уља за испоруку мери се и врши уређајима одобрених
типова од надлежне институције.
Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен стандардима и у
складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног
порекла (Сл. гласник РС 111/2015)
Купац је квантитативно и квалитативно примио робу у моменту
потписивања отпремнице Продавца.
Члан 9.
Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе у ком
случају треба да уложи приговор одмах по пријему / преузимању робе, а у случају
скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Виша сила
Члан 10.
Уговорне стране ослобађају се одговорности у случају дејства више силе:
поплава, пожара, земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних
органа и организација, других догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а
који у потпуности или делимично спречавају уговорне стране да изврше уговорне
обавезе.
IV ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Уговорне стране су се споразумеле да Продавац за добро извршење посла
обезбеди сопствену бланко соло меницу на вредност 10% укупне вредности
закљученог уговора о предметној набавци, регистровану код Народне банке Србије.
Уз меницу Продавац прилаже копију ОП обрасца са картоном депонованих
потписа за овлашћена лица, односно за лице које је потписало меницу као и захтев за
регистрацију менице са печатом и потписом пословне банке.
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Члан 12.
На односе уговорача који овим уговором нису детаљније уређени, слободно ће се
примењивати одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, као и одредбе
других позитивних прописа.
Члан 13.
Евентуални спорови који могу проистећи из овог Уговора, а које уговорачи не
реше заједнички и споразумно, решаваће Привредни суд у Београду.
Члан 14.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорача и траје до момента испоруке уговорених и плаћених количина робе.
Члан 15.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два примерка
задржава сваки уговарач.

КУПАЦ
_________________________________

ПРОДАВАЦ
_____________________________

Научни институт за ветеринарство Србије
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Менично писмо - овлашћење
На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и "Сл.
Гласник РС" бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11, 139/14 - др. закон) и тачака 1,2 и 6
Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
(''Сл. гласник РС'' бр.57/04, 82/04, 98/13, 104/14),
ДУЖНИК: ________________________________________________________________
Кога заступа:______________________________________________________________
Матични број:_____________________________________________________________
ПИБ:_____________________________________________________________________
Текући рачун број _________________________________________________________

ИЗДАЈЕ:
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника бланко-сопствене менице
КОРИСНИК:
(Поверилац) Научни институт за ветеринарство Србије, Београд, Војводе Тозе бр. 14.
Предајемо вам потписану и оверену бланко меницу бр._____________________________ у
циљу обезбеђења озбиљности понуде и ОВЛАШЋУЈЕМО Научни институт за ветеринарство
Србије , Београд, Војводе Тозе број 14 да предату меницу може попунити на износ од 10% од
вредности понуде без пдв-а, понуда бр. _______________________ од __________________
године.
ОВЛАШЋУЈЕМО Научни институт за ветеринарство Србије, Београд, Војводе Тозе број 14
да у случају да изабрани понуђач не потпише уговор, за наплату доспеле хартије од вредности
– менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова на износ од 10% од вредности
понуде без пдв-а, вансудски ИНИЦИРА наплату - издавање налога за наплату на терет рачуна
Дужника , а у корист рачуна Научни институт за ветеринарство Србије, Београд, Војводе Тозе
број 14.
Меница је важећа и у случају да дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица,
лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних
промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена
од значаја за правни промет.
Дужник – издавалац менице:
У ________, _______. годинe
_______________________________
(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

Напомена: доставља се уз понуду
Конкурсна документација за поступак јавне набавке добара мале вредности"Гориво и нафтни деривати"
ЈНМВ бр. 10/2017

28

Менично писмо - овлашћење
На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и "Сл.
Гласник РС" бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11, 139/14 - др. закон) и тачака 1, 2 и 6
Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
(''Сл. гласник РС'' бр.57/04, 82/04, 98/13, 104/14),
ДУЖНИК: ______________________________________________________________
Кога заступа:_____________________________________________________________
Матични број:____________________________________________________________
ПИБ:___________________________________________________________________
Текући рачун број_________________________________________________________
ИЗДАЈЕ:
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника бланко-сопствене менице
КОРИСНИК:
(Поверилац) НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО СРБИЈЕ, Београд, Војводе
Тозе број 14,
Предајемо вам потписану и оверену бланко меницу бр._____________________________ и
овлашћујемо Научни институт за ветеринарство Србије, Београд, Војводе Тозе број 14, да
предату меницу може попунити на износ доспелог дуга са свим припадајућим каматама,
провизијама, порезом и осталим трошковима на основу уговора о набавци лож уља естра лако
"ЕВРО ЕЛ" од __________________. године.
ОВЛАШЋУЈЕМО Научни институт за ветеринарство Србије Београд, Војводе Тозе број 14,
да у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса, за наплату доспеле
хартије од вредности – менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова на износ од
10% од укупне вредности уговора, вансудски ИНИЦИРА наплату - издавање налога за
наплату на терет рачуна Дужника, а у корист рачуна Научног института за ветеринарство
Србије, Београд, Војводе Тозе број 14.
Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица
овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са
рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних
субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Место и датум издавања Меничног писма-овлашћења:
Дужник – издавалац менице:
У _______________, _______________. године
__________________________
(потпис овлашћеног лица и овера печатом)
Напомена: доставља се са меницом и картоном депонованих потписа приликом
потписивања Уговора.
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