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Конкурсна документација садржи:
1. Упутство понуђачима за сачињавање понуде;
2. Образац понуде;
3. Изјава на основу члана 77. став 4.Закона о јавним набавкама којом понуђач под
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове осим услова из члана
75. став 1. тачка 1 .овог закона Закона о јавним набавкама (да је регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући регистар);
4.Потврда о регистрацији у смислу члана 75. став 1. тачка 1 .овог закона Закона о
јавним набавкама (да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар);
5.Врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис
добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и
слично;
6.Образац трошкова припреме понуде
7. Други обавезни обрасци.

.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

I

ИЗВОР СРЕДСТАВА

Средства за наведену набавку су предвиђена у финанссијском плану наручиоца за
2013.годину на позицији - 5130- материјал за саобраћај.
Процењена вредност јавне набавке је 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а .
1) упутство о начину попуњавања обрасца понуде:
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из
Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена –
откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране
овлашћеног лица понуђача.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце
који су саставни део Конкурсне документације.Подаци који нису уписани у
приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се
уважити, и таква понуда ће се одбити.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању
може проверити да ли је затворена онако како је предата.
Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе:
- Попуњена и потписана ИЗЈАВА из члана 77. став 4.Закона о јавним набавкама
којом понуђач под материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услове,осим услова из члана 75. став 1. тачка 1 .Закона о јавним набавкама (да је
регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар) у обрасцу;
- Потврда о регистрацији у смислу члана 75. став 1. тачка 1 . Закона о јавним
набавкама (да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар),
-попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде, са попуњеном
табелом,потписом овлашћеног лица и печатом понуђача;
-попуњен,потписан и оверен образац учешће подизвођача (само ако
понуђач наступа са подизвођачем);
-попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде
-Изјава у смислу члана 79. ЗЈН ( ако понуђач има седиште у другој држави)
-важећи Извештај о контролисању квалитета од надлежне организације за
контролу квалитета
- образац ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање

2) подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:
Понуда мора да буде састављена на српском језику.
Наручилац дозвољава да се део понуде који се односи на техничке
карактеристике, квалитет и техничку документацију да на енглеском језику.
3) подаци о обавезној садржини понуде:
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној
документацији у упутству понуђачима и накнадно послатим додатним
објашњењима.
Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио
како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет
понуде, односно установила квалификованост понуђача.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду потписани и повезани
траком у целини , тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Предрачун и приказ структуре трошкова морају доказивати да цене у
понуди покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
4) разлози због којих понуда може бити одбијена:
Наручилац ће одбити све неблаговремен понуде, с тим да ће исте након
окончања поступка отварања понуда,неотворене вратити понуђачу, са назнаком на
коверти понуде да је не благовремена.
Не благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца
након истека рока одређеног у Јавном позиву.
Наручилац ће одбити све неисправне и неодговарајуће понуде а може да
одбије и неприхватљиве понуде.
Исправна понуда је понуда која је благовремена, за коју је после отварања
понуда, а на основу прегледа, утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним
набавкама и Конкурсне документације.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је
утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, исправна и
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе
понуђача и која не прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке.
Наручилац ће одбити понуду због неуобичајено ниске цене, сходно члану 92.
Закона о јавним набавкама.
5) начин на који понуђач може тражити додатне информације и
појашњења из члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, уз напомену
да тражење додатних информација и појашњења телефоном није
дозвољено:
Понуђач може, у писаном облику,на адресу : Установа Центар за привредно
технолошки развој Војводине, Андревље, „Додатне информације/појашњења за
Комисију за јавну набавку добара – 09100000 ГОРИВО ЈН Д05/13 “, тражити од
наручиоца /додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде,
најкасније два дана пре истека рока за подношење понуде, тј. закључно са
24.05.2013.године. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није
дозвољено.
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или
допуни Конкурсну документацију, такве измне или допуне Конкурсне
документације проследиће на исти начин као и јавни позив, без одлагања.
Ако су конкурсна документација или допунски документи обимни или ако се
понуда може припремити само по непосредном прегледу места где ће се јавна
набавка извести или ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију
шест или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужи
рок за подношење понуда.
Наручилац у писаном облику обавештава сва лица која су примила
конкурсну документацију о продужењу рока за подношење понуда.
6) подаци о неопходном обиму пословног и финансијског капацитета
који се сматра довољним за реализацију конкретне јавне набавке, као и
захтеве у погледу кадровских и техничких капацитета, уз прецизирање
професионалних капацитета и техничких квалификација које понуђач
мора да поседује да би се јавна набавка могла реализовати, када је то
потребно с обзиром на предмет, намену, количину и вредност јавне
набавке:
- Понуђач доставља извод из биланса стања овереног од стране овлашћеног
ревизора (за последње три обрачунске године) и извештај о бонитету за јавне
набавке, који издаје Народна банка Србије (образац БОН-ЈН).
-Довољним техничким и кадровским капацитетом сматра се:

1) да поседује/користи сву потребну опрему и апарате за извршење
предмета јавне набавке која се даје у форми изјаве потписана и
оверена од стране одговорног лица
2) изјава о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за
понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима
одговорним за контролу квалитета .
7) захтеви у погледу потребног, односно прихватљивог рока
испоруке, начина и услова плаћања, гарантног рока и евентуалних других
захтева од којих зависи исправност, односно прихватљивост понуде:
Рок и место испоруке добара:сукцесивно на бензинским станицама
испоручиоца
Начин и услови плаћања: плаћање je путем картице, као и безготовински
по пријему фактуре, а не може бити краћи од 7 дана.
Други захтеви Наручиоца:
-понуђена добра морају у потпуности одговарати свим захтевима
Наручиоца прецизираним техничким карактеристикама (спецификацијама).
8) начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди, уз
прецизирање цене, као на пример трошкова превоза, царине, осигурања и
евентуалних попуста који морају бити урачунати у коначну цену:
Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:Цене у понуди
се исказују у динарима, без пореза на додату вредност.
Цене су променљиве сходно законским прописима којим се регулише висина
акцизе на нафтне деривате и важећем ценовнику произовођача/добављача.
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са
или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без
ПДВ.
У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови, који чини саставни део
ове конкурсне документације .
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити
у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
9) средства финансијског обезбеђења: бланко меница са меничним
писмом
10) захтев да понуђач у понуди наведе да ли ће извршење набавке у
целини или делимично поверити подизвођачу:
Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача на Обрасцу учешће
подизвођача (Образац УП) , а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке,
без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова
из члана 75. став 1. тач. 1 Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом
77.став 4. Закона.
11) обавештење о томе да ли ће наручилац уколико уговор буде
додељен групи понуђача који су поднели заједничку понуду, захтевати од
њих да поднесу правни акт о заједничком извршењу набавке којим ће бити
прецизно одређена појединачна одговорност сваког од понуђача:

Ако заједничка понуда буде оцењена као најповољнија понуда, Наручилац
ће пре закључења уговора тражити од групе понуђача да поднесу правни акт којим
се обавезују на заједничко извршење набавке.
Правним актом из претходног става прецизира се одговорност сваког
понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Наручилац ће тражити од правних лица из групе понуђача да у понудама
наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити
одговорна за извршење уговора.
Сваки понуђач мора да испуни услове из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама
потписаном и овереном
ИЗЈАВОМ којом понуђач под материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове,осим услова из члана 75. став 1. тачка 1 .
Закона о јавним набавкама (да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар) и Потврдом о регистрацији у смислу члана 75. став 1. тачка 1 .
Закона о јавним набавкама (да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар),
У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке,
предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих
понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је
обавезан да приложи уз понуду.
12) обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:
Понуда са варијантама није дозвољена.
13)критеријуме за које се наручилац определио, који морају бити
вредносно изражени уз њихово обавезно описивање што подразумева
њихову спецификацију по евентуалним подкритеријумима и одређивање
метода оцењивања (математичке формуле и сл.) који ће омогућити
накнадну објективну проверу оцењивања:
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – гориво,
донеће се
применом критеријума „економски најповољнија понуда“.
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима
критеријума:

1.

Техничке предности

70 пондера

2.

Услови плаћања

20 пондера

3.

цена

10 пондера
УКУПНО ПОНДЕРА

1.

Техничке предности

100 пондера

70

пондера

А) преко 300 бензинскик станица
На целој територији Републике Србије.......................................70 пондера
Б) од 200-300 бензинских станица
На целој територији РС.............................................................40 пондера
В) од 100-200 бензинских станица
на целој територији Републике Србије.......................................10 пондера
Г) до 100 бензинских станица
На целој територији Републике Србије........................................1 пондер

* појам „на целој територији РС“ подразумева се распоређеност бензинских
станица понуђача на целој територији Републике Србије тј. у свим већим
градовим и местима где се налазе
магистрални путеви (навести број
бензинских станица и на којим локацијама се налазе у форми списка или
потврде,оверену и потписану од стране одговорног лица).

2.

Услови плаћања

20

пондера

10

пондера

А)путем вирмана-безготовински............................20
Б) авансна плаћања ..................0

3.

цена

Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 10, а свака
следећа 5 пондера мање.
14) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна
објашњења од понуђача после подношења понуда и вршити контрола код
понуђача:
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, сходно члану 58.
Закона о јавним набавкама.
15) рок важења понуде:
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од
30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику
да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.
16) рок у коме ће позвани понуђач, по пријему обавештења о избору
његове понуде као најповољније, приступити закључењу уговора:
Уговор о јавној набавци може се закључити након истека рока за
подношење захтева за заштиту права - 8 дана од дана пријема одлуке о избору
најповољније понуде.
17) обавештење о начину означавања поверљивих података у
понуди понуђача:
Наручилац је дужан да:
1) 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;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и
поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда,
односно пријава.
Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од
значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
18) разлоге због којих се може одустати од доделе уговора о јавној
набавци:

-ако нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана 107.
Закона о јавним набавкама – ако није прибавио најмање једну исправну и
одговарајућу понуду;
- из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у
време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча,
односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због
чега се неће понављати у току исте буџетске године.
Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено
образложити, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и доставити је свим
понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.
19) обавештење да закључени уговор неће почети да важи док
сагласност чије је прибављање утврђено законом не буде достављена:
У случају да је прибављање сагласности одређено законом, закључени
уговор о јавној набавци неће почети да важи док сагласност не буде прибављена и
достављена Наручиоцу.
20) елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити
избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или више понуда
са једнаким бројем бодова:
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем бодова
Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу елемента
критеријума техничке предности.
21) обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту
права понуђача и навођење броја жиро рачуна на који је подносилац
приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом:
Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача и јавног
интереса:
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама
није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава садржина јавног позива или
конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од
стране наручиоца пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања.
После доношења одлуке о избору најповољније понуде, рок за подношење
захтева за заштиту права је осам 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
или пријава, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом
препоручено са повратницом.
Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, најкасније у року од три дана од дана пријема захтева за
заштиту права.
Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева
уплаћује таксу одређену Законом:
Рачун Буџета РС за уплату таксе број: 840-742221843-57
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета
Републике Србије уплати Законом прописану таксу.

22) обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149.ЗЈН
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
II УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА
44. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Право на учешће у поступку има понуђач ако:
1. је дао ИЗЈАВУ из члана 77. став 4.Закона о јавним набавкама потписану и
оверену којом понуђач под материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услове,осим услова из члана 75. став 1. тачка 1 .овог закона Закона о јавним набавкама (да је
регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар) и
2. је приложио потврду/ извод о регистрацији у смислу члана 75. став 1. тачка
1. Закона о јавним набавкама (да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар),
Испуњеност услова понуђач доказује достављањем следећих доказа уз
понуду:
1) ИЗЈАВУ из члана 77. став 4.Закона о јавним набавкама потписану и оверену
којом понуђач под материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове из
члана 75. овог закона,
2) извода из регистра надлежног органа:
-Извод из Агенције за привредне регистре за привредна друштва и
предузетнике односно извод из регистра Привредног суда за установе;
3) опис понуђачеве техничке опремљености и апаратуре у форми потврде
оверена и потписана;
4) изјава о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за
понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима
одговорним за контролу квалитета у форми потврде, оверена и потписана и
минимум 10 запослених (фотокопија уговора о раду).
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.
Понуђач чија понуда је оцењена као најповољнија је дужан да у
примереном року који одреди наручилац, који не може бити дужи од три дана од
дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију
доказа о испуњености услова .
Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења
одлуке о избору најповољније понуде понуђачу чија је понуда оцењена као
најповољнија.
Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави
оригинал или оверену копију доказа у року који не може бити дужи од три дана од
дана пријема писменог позива наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити као
неисправну.
Доказ – потврда надлежног органа којом доказује да му није изречена мера
забране обављања делатности, мора бити издат после дана објављивања јавног
позива.
Доказ – потврда надлежног пореског органа или потврде надлежног органа
да се понуђач налази у поступку приватизације може бити издат и пре
објављивања јавног позива, ако од дана његовог издавања до дана објављивања
јавног позива, није протекло више од шест месеци.
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.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана
настанка промене у било којем од података из овог члана, о тој промени писмено
обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

Друга обавезна документа која понуђач мора да достави:
 Образац понуде: исправно попуњен, потписан и оверен.Морају бити
понуђене све тражене ставке сходно захтевима наручиоца.
 Образац учешће подизвођача: исправно попуњен, потписан и оверен.
 Модел уговора:исправно попуњен, парафиран и оверан
 Образацтрошкова припреме понуде : исправно попуњен, потписан и
оверен у знак сагласности са истим.


образац ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из
члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа,
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, нотаром
или другим надлежним органом те државе сходно члану 79 овог
закона.
Наручилац може да провери да ли су испуњени услови за примену
претходног става.
Понуђач је дужан да у конкурсној документацији да у понуди наведе да ли
ће извршење јавне набавке поверити подизвођачу и да у својој понуди понуђач
наведе проценат укупне вредности јавне набавке који ће поверити подизвођачу,
који не може бити већи од 50% и део набавке који ће се извршити преко
пунуђача.


Понуђач је ужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из
члана 75. став 1. тач. 1 Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77.
Став 4. Закона за део набавке који ће се извтшити преко подизвођача.
3)
ВРСТУ,
ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО
3а) врста, техничке карактеристике (спецификације):моторни бензин
БМБ95 у количини 1.500 литара и евро дизел НСД у количини 11.000 литара за
потребе возног парка Наручиоца
3б) квалитет: у складу са важећим стандардима и правилницима о
квалитету.
Евро дизел НСД према стандарду SRPS EN 590 и Правилника о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног порекла (Сл.гласник РС 97/10).
Моторни бензин БМБ-95 према стандарду SRPS EN 228 у складу са
Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
(Сл.гласник РС бр.97/10)
3в) количина и опис добара: - 1.500 литара моторни бензин БМБ-95
- 11.000 литара евро дизела НСД
3г) начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Испоручилац гарантује квалитет на основу Извештаја о контролисању квалитета од
надлежне организације, а који прилаже уз понуду
3д) рок испоруке: сукцесивно
3ђ) место извршења: на бензинским станицама испоручиоца
3е) евентуалне додатне испоруке и слично: Евентуалне додатне испоруке
Наручилац ће спровести у складу са чланом 36.став 1. тачка 4. Закона о јавним
набавкама.

III УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»,
бр.124/2012) и чл. 6 Правилника као обавезни елеменат конкурсне документације
је предвиђен образац трошкова припрема понуде и које понуђач није предвидео.

1/ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Матични број:
Регистарски број:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
ПИБ:
Рег.бр.пријаве за евид.обвезника ПДВ:
Телефон:
Е-маил адреса:
Овлашћено лице за потписивање уговора:
Датум:
Дел.број:
На основу Јавног позива за доделу јавне набавке добара –гориво , подносимо
ПОНУДУ
за јавну набавку добара –09100000 гориво (моторни бензин МБ-95 и евро
дизел-НСД)

Укупна цена без пдв:
Укупна цена са пдв:
Начин и услови плаћања:
а) платних картица
б) безготовински-вирман

Техничка предност:

А) преко 300 бензинскик станица
На целој територији Републике Србије
Б) од 200-300 бензинских станица
На целој територији Републике Србије
В) од 100-200 бензинских станица
на целој територији Републике Србије
Г) до 100 бензинских станица
На целој територији Републике Србије

Рок важења понуде:
Начин давања понуде:

- самостално

- са подизвођачем

М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

- група понуђача
(заједничка
понуда)

ДЕРИВАТИ НАФТЕ

Ред.
Број

Назив добра

Јединица количина
мере

Цена без

Укупна

пдв

Цена

напомена

Без пдв
1.

Моторни
БМБ-95

бензин лит

2.

Евро дизел -НСД

лит

1.500
11.000

*Количине су оквирне до
истека
закљученог
Уговора

УКУПНА без ПДВ:________________
УКУПНО са ПДВ:_________________

М.П. _____________________________
(ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА)

2)Образац МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ПРОДАЈИ ГОРИВА ПУТЕМ

КАРТИЦЕ ЗА ГОРИВО

По ЈНМВ Д05/13
Закључен у _____________
између уговорних страна:

дана ___________ 20 ___. године

l. НАРУЧИЛАЦ Установа Центар за привредо технолошки развој
Војводине; Баноштор, Андревље, тел.: 021/4802400, матични
број: 08888264, шифра делатности 08412, текући рачун:
340-11002202-96, ПИБ: 105563356, кога заступа Лончар Гиран
вд директора. ( у даљем тексту Купац)

2. ПОНУЂАЧ _____________________; адреса:
___________________, шифра купца: __________, тел.:
______________, матични број: _____________, шифра делатности:
____________, текући рачун: __________________________, ПИБ:
__________, кога заступа_______________________. ( у даљем
тексту Продавац)

I

ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Члан 1.
Предмет Уговора је купопродаја горива коришћењем кредитне
картице за гориво Продавца (у даљем тексту Картица).Уколико
Купац жели да, коришћењем кредитне картице за гориво, купује и
друге робе на бензинским станицама Продаваца, Купац и Продавац
ће закључити анекс уз овај Уговор.
Продавац се обавезује да Купцу, за потребе његових возила,
испоручује нафтне деривате на својим бензинским станицама.
Списак јавних бензинских станица Продавца (Прилог 1), на којима

Купац преузима гориво у своја возила коришћењем Картице,
представља саставни део овог Уговора.Купац се обавезује да
Продавцу достави потписан и печатом оверен списак својих
моторних возила са регистарским бројевима – називом корисника и
врстом нафтних деривата (Прилог 2), који представља саставни део
овог Уговора.Купац се обавезује да за свако своје возило од
продавца купује искључиво нафтне деривате наведене у
Спецификацији из претходног става.Продавац задржава право да
не испоручи нафтне деривате у ситуацијама које су настале као
последица технолошко-производних или пословно-оперативних
проблема.Продавац неће бити одговоран за штету коју би по том
основу евентуално могао да претрпи Купац.
Члан 2.
Закључивањем овог Уговора, Купац прихвата сва права и обавезе
утврђене Општим правилима и условима за издавање и коришћење
картице за гориво, која чине саставни део овог Уговора (Прилог 3).
II

ЦЕНА

Члан 3.
Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са
законом и подзаконским актима. Испоручене нафтне деривате
Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан
испоруке.Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе
од стране купца на бензинским станицама Продавца.Приликом
испоруке робе сачињава се отпремни документ који потписују
одговорно лице Продавца које извршава отпрему, са једне стране, и
лице које у име Купца врши пријем, са друге стране. Лице које у
име Купца врши пријем сматра се овлашћеним представником
Купца.

III

ПОПУСТИ НА ЦЕНЕ

Члан 4.
Цене уговорених нафтних деривата умањују се за моторне бензине,
ТНГ и дизел горива на основу преузетих количина деривата из
члана 1. овог Уговора на месечном нивоу, за календарски месец, по
важећим скалама Продавца.
Члан 5.

Обрачун попуста врши се на месечном нивоу, када се утврђује
преузета количина робе за тај месец и одређује висина попуста у
складу са чланом 4. овог Уговора. Припадајући попуст одобрава се
Купцу испостављањем ноте одобрења до краја текућег месеца за
претходни.
IV ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА КАРТИЦЕ
Члан 6.
Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција
нафтних деривата које врши Купац. Картице се издају Купцу након
потписивања уговора сагласно Захтеву и Спецификацији возила за
издавање Картице.
Члан 7.
Купцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по свакој Картици,
на основу достављених података од стране Купца и утврђених
месечних кредитних лимита од стране Продавца. Уговорне стране су
дужне да изврше примопредају Картица, о чему се саставља
Записник , који потписују овлашћени представници обе уговорне
стране.
Члан 8.
Купац се обавезује да Картице чува са дужном пажњом да не би
дошло до злоупотребе или губитка. Купац се обавезује да у случају
губитка, крађе, или уништења Картице, о томе обавести Продавца у
писаној форми.Продавац се обавезује да по пријему обавештења о
губитку, крађи, или уништењу картице, исту утврди неважећом.У
случају раскида-непродужавања уговора, Купац је дужан да
картице врати Продавцу.Уколико Купац не врати картице Продавцу
у року од 30 дана након раскида-непродужавања Уговора,
Продавац ће Купцу фактурисати издате, а невраћене картице по
цени 5 евра, прерачунато у динарима по средњем курсу Народне
банке Србије на дан обрачуна.
Члан 9.
Уколико се Купац не придржава одредаба овог Уговора, Продавац
задржава право блокирања и одузимања свих издатих картица.

V

РОКОВИ И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 10.
Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје 15. у месецу за продају
остварену у првих 15 дана у текућем месецу и последњег дана у

месецу за продају остварену од 16. у текућем месецу до краја
месеца.Уколико нека купопродајна трансакција, обављена у
обрачунском периоду, не буде обухваћена фактуром за тај период,
биће укључена у фактуру за наредни обрачунски период.
Члан 11.
Купац се обавезује да вредност преузете робе из члана 10. овог
Уговора плати Продавцу у року од ______ дана од датума
ДПО.Плаћање за преузету робу се врши на основу испостављених
фактура и то уплатом на текући рачун Продавца назначен у
фактури.
Члан 12.
Приликом плаћања, Купац је у обавези да у налогу за плаћање
наведе позив на број документа по ком врши плаћање. У супротном,
Купцу ће бити зарачунат пенал и испоручено задужење у висини од
0,1% од вредности уплате у сврху надокнаде трошкова ангажовања
мануелног рада запослених Продавца на раскњижавању
неозначених или погрешно означених уплата.
VI

ЗАТЕЗНА КАМАТА И ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ

Члан 13.
Продавац ће за неблаговремено плаћање обрачунати Купцу
законску затезну камату на месечном нивоу и то од дана истека
валуте до датума измирења дуга. Месечно обрачунату камату, Купац
је дужан да плати у року од 8 (осам) дана од дана испостављања
обрачуна. У случају да Купац поред дуга за испоручену робу
(главница) дугује и камату и трошкове, првом наредном уплатом
Купца (уколико није наведено на шта се уплата односи), врши се
затварање његовог дуга сагласно члану 313. Закона о
облигационим односима.
VII

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА

Član 14.
Купац је дужан да пре испоруке робе, на име гаранције за
одложено плаћање, преда Продавцу следећа средства обезбеђења
МЕНИЦА.
Менице које се дају на име обезбеђења потраживања треба да су
бланко, издате са клаузулом: „без протеста“ и са меничним
овлашћењем за попуњавање и наплату, потписане и оверене од
стране лица овлашћеног за заступање. Уз менично овлашћење
купац треба да достави спесимен потписа овлашћених лица и/или
ОП образац.Продавац ће вратити Купцу меницу и менично

овлашћење у року од 30 дана од дана када је Купац у целости
извршио своје уговорне обавезе. Уколико током важења Уговора
Продавац искористи менице из става 1. овог члана, Купац се
обавезује да достави нове менице и нова менична овлашћења, под
условима из овог члана. Купац је дужан да нове менице и нова
менична овлашћења достави Продавцу у року од 8 дана од дана
када га Продавац позове да то учини. Уколико Купац то не учини,
Продавац има право да раскине овај Уговор, уз право на накнаду
штете. Уколико Купац на име обезбеђења потраживања по основу
одложеног плаћања доставља Продавцу банкарску гаранцију, иста
треба да је неопозива, безусловна и наплатива на први позив
Продавца, издата од стране првокласне банке, а у форми и
садржини са којом се сагласио Продавац са роком 30 дана дужим
од рока трајања Уговора.
Вредност испоручене, а неплаћене робе може бити највише до 95%
вредности дате банкарске гаранције.У случају да у току важења
уговора дата гаранција буде искоришћена, Купац се обавезује да
Продавцу достави нову банкарску гаранцију у року од 8 дана од
дана од када га Продавац позове. Уколико Купац то не учини,
Продавац има право да раскине овај Уговор, уз право на накнаду
штете.Купац има могућност да преузме већу количину робе од
вредности положене банкарске гаранције само у случају да ту
количину робе плати авансно.
Потписом овог Уговора Купац даје безусловну сагласност Продавцу
да у случају да не изврши плаћање у уговореним роковима,
реализује депоновано средство обезбеђења плаћања, без обзира да
ли је обавеза Купца настала по основу преузетих нафтних деривата,
или друге робе, у случају потписивања анекса из члана 1., став 1.
овог уговора.
VIII

КВАЛИТЕТ РОБЕ

Члан 15.
Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен
Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива
нафтног порекла (Сл. гласник РС бр. 97/2010).
IX

РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 16.
Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене
робе, у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања,
одмах приликом преузимања/пријема робе, а у случају приговора
на квалитет у року од 24 часа од сазнања за недостатак.У случају
приговора на количину робе, Купац одмах обавештава Продавца,
који је дужан да упути Комисију за решавање рекламација, која ће
на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачинити

заједнички записник.У случају приговора на квалитет робе, Купац
одмах обавештава Продавца, који упућује стручно лице ради
узорковања робе која се даје на анализу.Уколико Купац не поступи
у складу са ставом 1.-3. овог члана, његова рекламација се неће
разматрати.Купац и Продавац су сагласни да до момента окончања
рекламационог поступка свака страна сноси своје трошкове настале
у складу са овим чланом.Уколико се утврди да рекламација није
основана, трошкове поступка рекламације сноси Купац.
X

ВИША СИЛА

Члан 17.
Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више
силе: поплава, пожара, земљотреса, саобраћајне и природне
катастрофе, аката међународних органа или организација и других
догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који у
потпуности или делимично спречавају уговорне стране да изврше
уговорне обавезе.Продавац се ослобађа одговорности и у случају
нескривљених поремећаја у снабдевању тржишта нафтом и
нафтним дериватима који су изазвани: актима државних органа,
изменама прописа који регулишу услове и начин увоза, прераде и
промета нафте и нафтних деривата, кваровима или непланираним
ремонтима рафинерија или нафтовода и сличним догађајима.
XI

РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 18.
Уговор се закључује на одређено време и то годину дана од датума
потписивања обе уговорне стране. Уколико ни једна уговорна
страна пре истека Уговора не обавести другу уговорну страну о
намери да га раскине, његово важење се продужава на још годину
дана под истим условима.Продавац задржава право да пре
продужавања рока важења Уговора на наредну годину затражи од
Купца додатну документацију ради утврђивања кредитне
способности Купца. На основу документације из претходног става,
Продавац може понудити Купцу продужавање Уговора уз измењене
услове који се дефинишу анексом Уговора.У случају да нека од
одредаба, односно неки од прилога овог Уговора престану да буду у
складу са важећим законским прописима, или актима и одлукама
Продавца, на послове из овог Уговора примењиваће се прописи,
односно акта и одлуке Продавца који су ступили на снагу.
Продавац је дужан да о изменама из претходног става овог члана
писменим путем обавести Купаца у року од 5 (пет) радних дана од
датума ступања измена на снагу.
XII
ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА

Члан 19.
Саставни део овог Уговора је Изјава о власничкој структури . У
случају настанка промена везано за ланац власника Купца,
укључујући бенефицијаре (између осталог, крајње), и (или) у
извршним органима Купца, последњи презентује продавцу
информације о променама путем електронске поште, на адресу у
року од 3 (три) календарска дана од настанка таквих промена, које
треба да буду поткрепљене одговарајућим документима. Продавац
има право да једнострано одустане од извршења уговора у случају
да Купац не изврши обавезе, које су предвиђене ставом 1 овог
члана.У том случају се овај уговор сматра раскинутим, почев од
датума када је Купац добио писмено обавештење Придавца о томе
да он одустаје од извршења уговора, или пак од неког другог
датума, који је наведен у таквом обавештењу.
Члан 20.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше
споразумно, а ако то не буде могуће, уговарају надлежност
Привредног суда у Новом Саду.
Члан 21.
У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза
друге уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине
Уговор ће другој Уговорној страни доставити у писаној форми
обавештење о разлозима за раскид Уговора и оставити накнадни
примерени рок од 30 дана за испуњење обавеза.Уколико друга
уговорна страна не испуни обавезу ни у року из претходног става,
Уговор се сматра раскинутим.
Продавац може одржати Уговор на снази уколико неизмирене
обавезе Купца наплати из средстава обезбеђења из члана 14. овог
Уговора.
Član 22.
Овај Уговор се може изменити или допунити у писаној форми,
закључивањем анекса Уговора.Уговорне стране се обавезују да
другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или
организационој промени, као и све друге промене везане за опште
податке (текући рачун, адреса, овлашћена лица и др.).
Члан 23.
За све што овом Уговором није предвиђено, примењују се одредбе
Закона о облигацоним односима
Члан 24.

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора
од стране овлашћених заступника уговорних страна.Уговорне
стране су сагласне да ступањем на снагу овог Уговора престају да
важе раније закључени уговори, протоколи и закључнице о продаји
нафтних деривата и друге робе која је предмет овог уговора и то:
__________________________________/_____________________
________________________________________________________
__________/_____________________________________________
_.
Купац је дужан да изврши све обавезе настале по раније
закљученим уговорима, протоколима и закључницама из става 1.
овог члана на уговорени начин.
Члан 25.
Саставни део овог Уговора су:
Прилог 1: Списак бензинских станица Продавца на којима
Купац може користити Картицу
Прилог 2: Спецификација возила за издавање кредитне
картице за гориво
Прилог 3: Општа правила и услови за издавање и коришћење
картице за гориво
-

Прилог 4: Захтев за издавање кредитне картице за гориво

-

Прилог 5: Записник о примопредаји картица за гориво

Прилог 6: Скала попуста на преузете количине нафтних
деривата
Члан 26.
Овај Уговор је закључен у 2 (два) оригинална примерка, по 1
(један) за сваку уговорну страну.

ПРОДАВАЦ
______________________

КУПАЦ
_____________________

3/ ОБРАЗАЦ ЗА УСТАНОВЉАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да:
Ред.
број
1.

2.

4.

ИЗЈАВА

Приложени доказ

Понуђач
1
је регистрован за обављање делатности
која је предмет јавне набавке за коју подноси
понуду

потврда или извод или решење да је регистрован
код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА
2

потписана и оверена изјава понуђача под
материјалном и кривучном одговорношћу
потврђивањ испуњености услова

по члану 77. став 4. Закона
набавкама

о јавним

Понуђач
4
располаже неопходним финансијским и
пословним капацитетом

1. биланс стања оверен од стране овлашћеног
ревизора за претходне три обрачунске године
2. извештај о бонитету предузећа издат од НБС
(БОН-ЈН)
2. средство финансијског обезбеђења-бланко
меница са меничним писмом

5.

Понуђач
5
располаже
капацитетом

довољним

техничким

1. Списак техничких капацитета-опреме и објеката
оверен од стране овлашћеног лица понуђача
2. Списак кадровске структуре понуђача, оверен од
стране овлашћеног лица понуђача

6.

8.

Понуђач
6
има искуство у испоруци добара, као и
пословне капацитете за извршење предметне
јавне набавке

Списак најважнијих испоручених добара, која су
предмет ове јавне набавке, у последње три године,
са износима, датумима и листама купаца односно
наручилаца. Ако су купци односно наручиоци
субјекти који се у смислу закона сматрају
наручиоцем, доказ мора бити у облику потврде
издате или потписане од стране надлежног органа;
ако су купци одн. наручиоци остала правна лица
односно предузетници, потврду издаје или
потписује купац, одн. наручилац

Лица
8
овлашћена за заступање понуђача

Одговарајући документ органа управе надлежног
за регистрацију приватних предузетника (ОП
образац)

__________________________
__________________________

(М.П.)

______________________
(потпис овлашћеног лица

4)Образац
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Матични број:
Регистарски број:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
ПИБ:
Рег.бр.пријаве за евид.обвезника ПДВ:
Телефон:
Е-маил адреса:
Место и датум:

ИЗЈАВА
/ на основу члана 77. став 4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА/
ПОНУЂАЧ ____________________________________________ изјављује
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава све
услове наведене у позиву и конкурсној документацији Наручиоца за јавну
набавку мале вредности
_______________________________________________________________
_________________________________.

У _________________________________
дана _______________________ године

М.П. ______________________________________
(потпис овлашћеног лица)

5) ОБРАЗАЦ трошкова припреме понуде
ПОНУЂАЧА ____________________________
у поступку доделе уговора о јавној набавци добара – гориво
МОТОРНИ БЕНЗИН БМБ-95 И ЕВРО ДИЗЕЛ НСД

НИСУ ПРЕДВИЂЕНИ ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
М.П ._________________________
Потпис одговорног лица

6) ОБРАЗАЦ изјава о независној понуди *
У поступку доделу уговора за јавну набавку добара ГОРИВО
Назив подизвођача:
Седиште подизвођача:
Адреса седишта:
Матични број:
Регистарски број:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
ПИБ:
Рег.бр.пријаве за евид.обвезника ПДВ:
Телефон:
Е-маил адреса:
У вези са јавним позивом за доделу јавне набавке добара – гориво, у поступку
јавне набавке мале вредности Д 05/13, изјављујемо да НЕ НАСТУПАМО са
подизвођачем у сладу са чл. 26 овог Закона.
У _______________
Дана _________ 2013.године

м.п.

ПОНУЂАЧ
_______________________

*Попуњава се ако је независна понуда

6а) ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА *
У поступку доделу уговора за јавну набавку добара гориво
Назив подизвођача:
Седиште подизвођача:
Адреса седишта:
Матични број:
Регистарски број:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
ПИБ:
Рег.бр.пријаве за евид.обвезника ПДВ:
Телефон:
Е-маил адреса:

У вези са јавним позивом за доделу јавне набавке добара – гориво, у
поступку јавне набавке мале вредности Д 05/13, изјављујемо да наступамо са
подизвођачем и то:
-у понуди подизвођач ____________________________________ у укупној
(пословно име подизвођача)
вредности понуе учествује у ___________________________________ што износи
(навести у чему се састоји учествовање)
______ % вредности понуде или _____________ динара.

У _______________
Дана _________ 2013.године

м.п.

ПОНУЂАЧ
_______________________

*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођач посебно

*Попуњава се ако је понуда са подизвођачем

7) ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
у поступку јавне набавке добара-деривата нафте

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
У вези са Јавним позивом за доделу јавне набавке добара-деривати нафте, у
поступку јавне набавке мале вредности Д 05/13 , изјављујемо да понуду подносимо
као група понуђача/заједничка понуда.

1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИНОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ –ВОДЕЋИ ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА

Назив:
Седиште:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Е – маил адреса:
Овлашћено лице :
Назив банке и број рачуна:
Име
и
професионалне
квалификације лица која ће бити
одговорна за
потписивање и
извршење уговора.
Део уговора који извршава.
2. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИПРАТЕЋИ ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА

Назив:
Седиште:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Е – маил адреса:
Овлашћено лице :
Назив банке и број рачуна:
Име
и
професионалне
квалификације лица која ће бити
одговорна за
потписивање и
извршење уговора.
Део уговора који извршава.

3. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИПРАТЕЋИ ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА

Назив:
Седиште:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Е – маил адреса:
Овлашћено лице :
Назив банке и број рачуна:
Име
и
професионалне
квалификације лица која ће бити
одговорна за
потписивање и
извршење уговора.
Део уговора који извршава.

У _______________
Дана ______2013.године

ПОНУЂАЧ
м.п.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само
они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача
који је учесник у заједничкој понуди.
Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, образац се не попуњава.

8) Образац

Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Матични број:
Регистарски број:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
ПИБ:
Рег.бр.пријаве за евид.обвезника ПДВ:
Телефон:
Е-маил адреса:
Место и датум:

На основу члана 79.став 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/2012) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем
ИЗЈАВУ
да се у _______________________ у којој имам седиште не издају докази из
(назив државе)
члана 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012), те
исту оверену пред надлежним органом _____________________, прилажем уз
понуду за
(назив државе)
јавну набавку добара – деривати нафте.
Упознат сам са обавезом Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за
давање ове изјаве.

ПОНУЂАЧ
М.П.
_____________________

