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ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: НАБАВКА ГОРИВА КОРИШЋЕЊЕМ
ДЕБИТНЕ КАРТИЦЕ ЗА ГОРИВО ЗА ПОТРЕБЕ КОРИШЋЕЊА
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ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:

06.08.2019. у 10,00 часова

Јавно отварање

06.08.2019. у 11,00 часова

Ниш, август 2019.год.
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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015 - даље: Закон) и Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015), сачињена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку мале вредности – набавка добара: НАБАВКА ГОРИВА
КОРИШЋЕЊЕМ ДЕБИТНЕ КАРТИЦЕ ЗА ГОРИВО ЗА ПОТРЕБЕ
КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ
ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.1/2019
Конкурсна документација садржи:
бр.
I
II
III
IV
V
VI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назив поглавља
Позив за подношење понуда
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Техничке спецификације
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се
доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Обавезни садржај понуде
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
МОДЕЛ УГОВОРА
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упуством како да се попуни
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ о прихватању услова из конкурсне докуменатције
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ да понуђач испуњава услове из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада и заштите животне средине, као и да је
понуђач ималац права интелектуалне својине
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ о независној понуди
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ о локацији и броју обејката
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Назив, адреса наручиоца:
Завод за заштиту споменика културе – Ниш, улица Добричка бр. 2, Ниш, тел.
018/523-412, матични број 07174748, шифра делатности 9103, ПИБ 100615670.
Завод за заштиту споменика културе је установа која врши делатност заштите
непокретних културних добара на територији 7 округа (Нишавски, Пиротски,
Топлички, Јабланички, Пчињски, Зајечарски и Борски) односно 39 општина.
2. Врста наручиоца:
Орган државне управе - култура
3. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015
о 68/2015) и подзаконским актима.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки
29.07.2019.године и сајту Завода.
4. Врста предмета јавне набавке:
Предмет јавне набавке је: Набавка горива коришћењем дебитне картице
за гориво за потребе коришћења службених возила Завода за заштиту
споменика културе Ниш.
Ознака из општег ( допунског) речника набавки – 09100000 - горива
5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена
6. Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки
http://portal.ujn.gov.rs, а може се преузети и на сајту Завода zzsknis.rs
7. Начин подношења понуда и рок
Понуде се достављају на обрасцима конкурсне документације у
запечаћеном коверту, препорученом пошиљком или личном доставом на адресу:
Завод за заштиту споменика културе Ниш, Добричка бр. 2 са назнаком ''Понуда
за Набавку горива коришћењем дебитне картице за гориво за потребе
коришћења службених возила Завода за заштиту споменика културе Ниш '', а на
полеђини се наводи назив понуђача, адреса, телефон као и име и презима
овлашћеног лица за контакт.
Понуда мора бити достављене на начин да се приликом отварања може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Рок за подношење понуда је 06.08.2019.године до 10 часова без обзира на начин
достављања.
8. Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће Комисија за јавну набавку истог дана у 11:00
часова у пословним просторијама Завода за заштиту споменика културе Ниш у
Нишу, ул. Добричка бр. 2.
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9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у
поступку отварања понуда
Овлашћени представници понуђача који присуствују отварању понуда предаће
Комисији за јавну набавку своја овлашћења пре почетка јавног отварања понуда
(за пуномоћнике понуђача – Пуномоћје, оверено печатом и потписом
овлашћеног лица, за законске заступнике – Решење АПР или листу лица
овлашћених за заступање).
10. Рок доношења одлуке
Рок за доношење одговарајуће одлуке (одлука о додели уговора, одлука о
обустави поступка) износи 8 (осам) дана од дана јавног отварања понуда.
11. Лице за контакт
За питање у вези са техничком спецификацијом Наташа Перић, 018/523-412.
За правна питања Милош Драгићевић, тел. 018/523-414 локал 105, e-mail:
kontakt@zzsknis.rs
12. Остале информације
Наручилац задржава право да одустане од спровођења предметне јавне набавке
ако установи да ниједна понуда није одговарајућа односно да нису испуњени
услови из члана 109. Закона или из других разлога, а у било којој фази поступка,
без обавезе надокнаде штете понуђачима.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Назив: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ
Адреса: 18000 Ниш, Добричка бр. 2
2) Напомена да се спроводи поступак јавне набавке мале вредности:
За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале
вредности.
3) Предмет јавне набавке (добра, услуге, радови):
Предмет јавне набавке је набавка добара – Набавка горива коришћењем
дебитне картице за гориво за потребе коришћења службених возила Завода за
заштиту споменика културе Ниш.
4) Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци или оквирног споразума:
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5) Напомена уколико је у питању резервисана набавка:
У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка.

6) Контакт (лице или служба):
Контакт лице у предметном поступку је:
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- за правна питања: Милош Драгићевић, дипл.правник, телефон: 018/523414,
- за техничка питања: Наташа Перић, 018/523-412, e-mail:
kontakt@zzsknis.rs

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Опис предмета набавке добара: Набавка горива коришћењем дебитне картице
за гориво за потребе коришћења службених возила Завода за заштиту
споменика културе Ниш
Ознака из општег речника набавки – 09100000 - горива

2) Опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама,
назив и ознака из општег речника нбавки:
Поступак се не спроводи по партијама.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Гориво (куповина путем картичне продаје)
ГОРИВО
Eurodizel
Еvro Premijum BMB 95

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
Литар
Литар

КОЛИЧИНА
4750
4750

Квалитет:
Тражена добра, морају да одговарају у свим аспектима, захтевима наручиоца и
важећим стандардима квалитета а сагласно прописима стандарда СРПС и да
одговарају захтевима важећег Правилника о техничким и другим захтевима за
течна горива нафтног порекла.
Место, начин и рок испоруке:
Место испорука горива (продаја путем дебитних картица) су бензинске станице
Понуђача на територији Републике Србије. Испорука захтевих количина вршиће
се у складу са потребама наручиоца.
Понуђач је у обавези да испоруку добара – горива, врши непрекидно на
бензинским станицама Понуђача у периоду важења уговора, а под условима из
прихваћене понуде Понуђача.
Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара из
обрасца понуде.
Рекламација:
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.
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
ЧЛ. 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ:
ЗАКОН) И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА
1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
Закона и доказивање
1.1. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач који је регистрован
код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.став 1
тачка 1).
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре.
1.2. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако он и његов
законски заступник није осуђиван за кривично дело као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривично дело против привреде,
кривично дело против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. став 1. тачка 2. Закона)
Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда
(за правна лица) и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова (за законског заступника), не старије од два месеца пре отварања
понуде.
1.3. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако му није изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива
за подношење понуда (чл. 75. став 1. тачка 3.).
Доказ: Потврда Агенције за привредне регистре, да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву мера забране обављања
делатности. Потврда мора бити издата након објављивања позива не старија од
два месеца пре отварања понуда.
1.4. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле
порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. став 1.
тачка 4. Закона).
Доказ: а) Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде
б) Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних прихода, не старија од два месеца пре отварања
понуда.
2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. Закона
и доказивање:
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
Да на Територији Републике Србије има најмање 100 бензинских станица, од
којих минумум по једно наплатно место (бензинску станицу) у следећим
местима Прешево, Врање, Сурдулица, Владичин Хан, Власотинце, Лесковац,
Лебане, Прокупље, Куршумлија, Алексинац, Сокобања, Бољевац, Бор, Кладово,
Неготин, Зајечар, Књажевац, Пирот, Ниш, Београд, Нови Сад, Суботица,
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Зрењанин, Шид, Шабац, Ваљево, Крагујевац, Ужице, Нови Пазар, Краљево и
Крушевац
Начин доказивања: Списак бензинских станица – Образац број 8
- Да располаже довољним техничким капацитетом да у моменту
подношења понуде може да обезбеди:
Продају горива путем дебитних картица на бензинским станицама Понуђача.
напомена: у случају поношења заједничке понуде, продаја се врши
искључиво путем јединствене картице носиоца понуде.
- Могућност увида наручиоца о потрошњи предметног горива по
регистарском броју возила, пређеној километражи и укупној потражњи
горива.
Начин доказивања: Потврда понуђача (написана у слободној форми и
печатирана).

3. Начин достављања доказа
Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона и конкурсне
документације се доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове
(образац бр. 1).
4. Услови које мора да испуни подизвођач
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености
обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1. до 4. овог Закона, односно доказе о
испуњавање обавезних услова из тачке 1.1. до 1.4. овог Упутства.
5. Услове које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл.
75. став 1. тачка 1-4 Закона, односно обавезне услове из тачке 1-4, а остале
додатне услове испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде је споразум.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према наручиоцу.
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Образац бр. 1
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ________________________________________________ у поступку
јавне набаке 1.1.1/2019 испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну Јавну набавку и то:
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач који је регистрован код
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.став 1 тачка
1).
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако он и његов законски
заступник није осуђиван за кривично дело као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривично дело против привреде, кривично дело
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. став 1. тачка 2. Закона)
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако му није изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за
подношење понуда (чл. 75. став 1. тачка 3.).
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле
порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. став 1.
тачка 4. Закона).
Место:______________

Понуђач:

Датум:______________
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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Образац бр. 2
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

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

ИЗЈАВУ

Понуђач ________________________________________________ у поступку
јавне набаке 1.1.1/2019 испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну Јавну набавку и то:
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач који је регистрован код
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.став 1 тачка
1).
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако он и његов законски
заступник није осуђиван за кривично дело као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривично дело против привреде, кривично дело
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. став 1. тачка 2. Закона)
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако му није изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за
подношење понуда (чл. 75. став 1. тачка 3.).
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле
порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. став 1.
тачка 4. Закона).

Место:______________
Датум:______________
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на
српском језику.
2. Обавезна садржина понуде
Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући
све прилоге, инструкције, форме, услове уговора и спецификације.
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
2.1. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде
2.2. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Подаци о подизвођачу,
уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу
2.3. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Подаци о понуђачу који је
учесник у заједничкој понуди уколико понуду подноси група понуђача
2.4. Изјаву о испуњености услова из члана 75. и ЗЈН, наведене у Упутству
како се доказује испуњеност услова из чл. 75.
2.5. Попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора (Образац у
конкурсној документацији)
2.6. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде
2.7. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структура цена (Образац
конкурсној документацији)
2.8. Попуњен, печатом оверена и потписана Изјава о независној понуди
2.9. Попуњен, печатом оверена и потписана Изјава о прихватању услова из
конкурсне документације
2.10.
Попуњен, печатом оверена и потписана Изјава да понуда
испуњава услове из конурсне документације
2.11.
Попуњен, печатом оверена и потписана Изјава о локацији и броју
објеката понуђача
3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде
сачињена
Понуђач мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне
документације попунити читко - штампаним словима. Попуњени обрасци
морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и
оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном документацијом. Сваку
страну Модела уговора потребно је да попуни, парафира и овери печатом
овлашћено лице понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели
и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Понуда мора бити достављена на начин да се приликом отварања може
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
4. Понуда са варијантама
Понуде са варијантама нису дозвољене.
5. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писменим
обавештењем пре истека рока за подношење понуда.
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Свако обавештење биће достављено наручиоцу са ознаком на коверти
''Измена понуде''; ''Допуна понуде'' или ''Повлачење понуде'' за јавну набавку
број 1.1.1/2019 – Набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво за
потребе коришћења службених возила Завода за заштиту споменика културе
Ниш.
6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да
учествује у више заједничких понуда.
7. Подизвођач
Уколико понуђач ангажује подизвођача, дужан је у понуди наведе
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може
бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен
у уговору о јавној набавци.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене
набавке, без обзира на број подизвођача.
8. Заједничка понуда
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:
Споразум обавезно садржи податке о:
- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
Понуђачу који ће издати рачун;
Рачуну на који ће бити извршено плаћање;
Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према наручиоцу.
9. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
-

Плаћање добара која су предмет набавке врши се авансно.
На основу извршених уплата, Наручиоцу се издаје фактура једанпут
месечно.
Наручилац може преузети гориво до висине уплаћених средстава.
Понуђач је дужан да једанпут месечно извештава Наручиоца о
трансакцијама извршеним путем јединствене дебитне картице.
Уколико трансакција обављена у обрачунском периоду не буде
обухваћена извештајем за тај период, биће укључена у извештај за
наредни обрачунски период.

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у
понуди
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Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у
динарима.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално
изражена цена има предност у случају несагласности.
.
Ако је у понуди исказана неуобичајно ниска цена, наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно захтеваће
од понуђача образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајно ниске цене.
11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније
5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана
пријема захтева, доставити одговор у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца:
Завод за заштиту споменика културе Ниш, Добричка бр. 2, или на e-mail адресу
kontakt@zzsknis.rs са напоменом ''Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације – јавна набавка добара – ЈН бр.
1.1.1/2019.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам)
или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да
продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за
подношење понуда.
12. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача
после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно
његовог подизвођача
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача
додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању
понуда. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно
његовог подизвођача.
Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема
захтева за објашњења понуде, достави одговор.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде,
наручилац ће исправљати на следећи начин:
- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ
изражен словима сматраће се тачним;
- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће
се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, понуда ће
бити одбијена као неприхватљива.
13. Критеријум за избор најповољније понуде
Најнижа понуђена цена
14. Одбијање понуда и обустава поступка јавне набавке
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
2) Понуђач не докаже да испуњава додатне услове
3) Понуђач није доставио тражено средство обезбеђења
4) Је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
5) Понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим
понудама
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ негативне
референце у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.
15. Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач 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 наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом
63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека горе поменутог рока од 3 дана, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
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 захтева, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
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Захтев за заштиту права садржи: назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
назив и адресу наручиоца; податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о
одлуци наручиоца; повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
чињенице и доказе којима се повреде доказују; потпис подносиоца и потврду о уплати
таксе из члана 156. Закона.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе (РАТ) из члана 156.
Закона која садржи следеће:
- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- да представља доказ о извршеној уплати РАТ (у потврди мора јасно да буде истакнуто
да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);
- износ: 60.000 динара;
- број рачуна буџета: 840-30678845-06;
- шифра плаћања: 153 или 253;
- позив на број: редни број јавне набавке и назив наручиоца;
- сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и редни број јавне набавке;
- корисник: буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата РАТ;
- потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати
РАТ наведене под 1);
3) Потврда издата од стране Републике Србије - Министарства финансија - Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све напред поменуте елементе о
извршеној уплати РАТ наведене под 1) осим оних у алинејама 1 и 10, за подносиоце
захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава)
који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора који се
води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте
елементе о извршеној уплати РАТ наведене под 1), за подносиоце захтева за заштиту
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у
складу са законом и другим прописом.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана
пријема захтева за заштиту права.

16. Закључење уговора
Уговор о јавној набавци са понуђачем којим је додељен уговор
наручилац ће закључити у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права.
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Образац бр.3
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1. Понуда
бр.
_________од__________
за
јавну
набавку
добара
__________________________________________________________________
__'', ЈН бр. 1.1.1/2019 за коју је позив објављен на Порталу јавних набавки
29.07.2019.год
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Седиште и адреса Понуђача
Одговорно лице (потписник
уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун предузећа и банка
Матични број понуђача
Порески број предузећа – ПИБ
2. Понуду подносим
Заокружити и податке уписати за а) б) или в)
а) самостално
б) са подизвођачем
-___________________________________________________________________
-___________________________________________________________________
-___________________________________________________________________
в) као заједничку понуду
-___________________________________________________________________
-___________________________________________________________________
-___________________________________________________________________
3. Проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу
- ________________% подизвођач____________________________________
4. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача
- део предмета______________________________________________
- подизвођач________________________________________________
5. Укупна цена
''________________________________________________________'' износи
__________________________ словима:(___________________________ без
ПДВ-а
6. Рок важења понуде износи ______________дана од дана отварања понуда
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)
Датум: _______________
15

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ
Ниш, Добричка бр. 2, 018/523-412, 018/523-414

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________

Образац 3а
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача

Наслов и седиште подизвођача
Одговорна особа

Особа за контакт

Телефон

Телефакс

Е-mail

Текући рачун подиѕвођача

Матични број подизвођача

Порески број подизвођача – ПИБ

Образац доставити за сваког подизвођача.

Датум: _______________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА
____________________________________
М.П.
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ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОДИЗВОЂАЧА
____________________________________
Образац 3б
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив члана из групе понуђача
Седиште и адреса Понуђача из групе
Понуђача
Одговорно лице члана групе
Особа за контакт

Телефон

Телефакс

Е-mail

Текући рачун понуђача из групе
понуђача

Матични број понуђача из групе
понуђача

Порески број ПИБ - понуђача из групе
понуђача

* Податке оверава сваки члан групе понуђача. Образац доставити за сваког
члана групе понуђача.
Датум: _______________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
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М.П.
МОДЕЛ УГОВОРА Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне
документације и он указује понуђачу на садржину уговора (уговорне обавезе) који ће
закључити са Наручиоцем уколико му буде додељен уговор о јавној набавци. Модел
уговора понуђачи не попуњавају нити оверавају (он није саставни део понуде, не
доставља се уз понуду).
МОДЕЛ УГОВОРА
За јавну набавку мале вредности број 1.1.1/2019 – набавка добара:
Уговорне стране :
1. Завод за заштиту споменика културе Ниш, 18000 Ниш, Добричка бр. 2, ПИБ
100615670, матични број 07174748, текући рачун 840-543668-82 кога заступа директор
Љиљана Берић (у даљем тексту: Наручилац)
2. _____________________________________________, са седиштем у _________,
улица ____________________, ПИБ: ____________, матични број: __________, број
рачуна: _____________________ код _______________________________, кога заступа
_________________________________, директор (у даљем тексту:Продавац).
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на
горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви
подизвођачи)
Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности, број
1.1.1/2019 за јавну набавку горива коришћењем дебитне картице за гориво за потребе
коришћења службених возила Завода за заштиту споменика културе Ниш
Да је Продавац доставио Понуду број ____________ од _________2019. године
која се налази у прилогу и саставни је део уговора.
- Да је Наручилац, Одлуком о додели уговора закључио са продавцем уговор о
испоруци горива.
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво
за потребе коришћења службених возила Завода за заштиту споменика културе Ниш.
Спецификација добара ће бити преузета из 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.
Плаћање добара која су предмет набавке вршиће се авансно.
На основу извршених уплата, Наручиоцу се издаје авансна– коначна фактура
једанпут месечно.
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Наручилац може преузимати гориво до висине уплаћених средстава.
Продавац је дужан да једанпут месечно извештава Наручиоца о трансакцијама
извршеним путем дебитне картице.
Уколико транскација обављена у обрачунском периоду не буде обухваћена
извештајем за тај период, биће укључена у извештај за наредни обрачунски период.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да Продавац задржава право промена цена у
складу са кретањем цена на тржишту о чему Наручиоцу доставља уз фактуру важећи
ценовник.
Члан 5.
Реализација Уговора вршиће се путем издавања јединствене дебитне картице.
Дебитна картица ће представљати средство евидентирања купопродајних трансакција
горива које врши Наручилац.
Продавац је дужан да наручиоцу достави дебитне картице на његов захтев.
Члан 6.
Продавац је у обавези да, непрекидно на свим својим бензинским станицама на
територији Републике Србије у периоду важења уговора
испоручује гориво
Наручиоцу, у складу са одредбама овог уговора.
Продавац је дужан да у својим продајним објектима обезбеди продају горива путем
дебитне картице и право увида Наручиоца у потрошњу свих врста предметних горива по
регистарском броју возила, пређеној километражи и укупној потрошњи горива.
Наручивање и преузимање картица, вршиће се на тај начин што ће Наручилац
доставити Продавацу писмени захтев за издавање картица као и регистарски број и
врсту возила за које ће бити издата иста за потребе возила Завода за заштиту споменика
културе Ниш.
Члан 7.
Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен важећим прописима СРПС и
важећим Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног
порекла.
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 8.
Продавац је дужан да испоручује гориво на свим бензиским станицама према списку
бензинских станица које се налазе у прилогу Уговора и чини његов саставни део.
Члан 9.
Лице одговорно за праћење и контролу извршења уговорних обавеза је
Бегенишић, финансијска служба, телефон: 018/523-412 локал 104.

Драгана

Члан 10.
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 11.
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну
сагласност уговорних страна.
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Члан 12.
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.
Члан 13.
На сва питања која нису посебно регулисана овим уговором примењиваће се Закон о
облигационим односима и други важећи прописи из ове области.
Члан 14.
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 Нишу.
Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и примењиваће
се на период од 12 месеци.
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака
уговорна страна задржава по 3 (три) примерка
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

НАРУЧИЛАЦ
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Образац бр. 4

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Редни Нафтни
број
деривати

1.

Evrodizel

2.

Еvro
Premijum
BMB 95

Јединица Количина Цена
по
мере
јед.
Мере
без
ПДВа
Литар
4750

Литар

Цена
по
јед.
Мере
са
ПДВом

Укупан
износ за
потребну
количини
без ПДВ-а

Укупан
износ
за
потребну
количини
са ПДВ-ом

4750

УКУПНО:

Место:_______________
Датум:_______________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Образац структуре цене у случају подношења заједничке понуде
потписује и печатом оверава овлашћени члан групе.
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Образац бр. 5

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА
ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Изјављујем да смо разумели и у потпуности прихватили све услове
наручиоца у вези учешћа у предметној набавци, као и услове и захтеве из
конкурсне документације за набавку нафтних деривата коришћењем дебитних
картица за гориво, за потребе коришћења службених возила Завода за заштиту
споменика културе Ниш.
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу за
аутентичност и истинитост достављених аката у вези статуса правног лица,
елемената понуде и услова за учешће у поступку.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Образац бр. 6

ИЗЈАВА

Којом понуђач ________________________________________________________
под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Образац бр. 7
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ *подаци из АПР
Назив:
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Општина:

Место:

Улица и број:

Седиште:
Матични број:
ПИБ:
Телефон:
E -mail:
Деловодни број:
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.
124/2014, 14/2015 и 68/2016 - даље: Закон) и Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015),
Понуђач
_______________________________________
из
___________________ ул. ________________________________ бр._________
даје
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду за
јавну набавку добара – Набавку горива коришћењем дебитне картице за гориво за
потребе коришћења службених возила Завода за заштиту споменика културе Ниш,
по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки дана
29.07.2019. године, поднео независно, без договора са другим Понуђачима или
заинтересованим лицима.
У супротном упознат сам да ће сходно члану 168.став 1. тачка 2) Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, , 14/2015 и 68/2015), уговор о
јавној набавци бити ништаван.
ПОНУЂАЧ
м.п. ___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Образац бр.8
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛОКАЦИЈИ И БРОЈУ ОБЈЕКАТА
За реализацију јавне набавке – куповина нафте и нафтних деривата, изјављујемо
да на територији Републике Србије поседујемо пумпне станице на следећим
локацијама, и то:

Ред
бр.

ПУМПНА
СТАНИЦА

АДРЕСА
(улица и број)

Место и датум

МЕСТО

Понуђач
М.П.

_____________________

---------------------------------потпис овлашћеног лица

Напомена: Понуђач мора да поседује најмање 100 бензинске пумпе
на територији РС од којих најмање по једну у следећим местима: Прешево,
Врање, Сурдулица, Владичин Хан, Власотинце, Лесковац, Лебане, Прокупље,
Куршумлија, Алексинац, Сокобања, Бољевац, Бор, Кладово, Неготин, Зајечар,
Књажевац, Пирот, Ниш, Београд, Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Шид, Шабац,
Ваљево, Крагујевац, Ужице, Нови Пазар, Краљево и Крушевац
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