Наручилац
Адреса
Место
Број одлуке
Датум

ДОМ ЗДРАВЉА БОР
Николе Коперника 2-4
19210 Бор
3397
18.06.2018.god

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
01-I/2018

САДРЖАЈ
На основу члана 61. став 4. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015)
конкурсна документација садржи :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Позив за подношење понуда
Упутство понуђачу како да сачини понудуОбразац понуде
Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и
упутство како се доказује испуњеност услова
Модел уговора
Образац структуре понуђене цене
Образац трошкова припреме понуде
Изјаве– Прилози

УКУПАН БРОЈ СТРАНА У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ: 25
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На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС",
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
ДОМ ЗДРАВЉА БОР
Николе Коперника 2-4, 19210 Бор
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара горива,
за период од 12 месеци
09134200-Дизел
09132100-Безоловни бензин
(јавна набавка добара бр. 01-I/2018)
Предмет јавне набавке добара: Горивo, за период од 12 месеци
Процењена вредност јавне набавке 7.833.000,00динара без ПДВ-а
Право учешћа имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чланом 75. Закона о
јавним набавкама и конкурсном документацијом
наручиоца уколико доставе доказе о
испуњености услова . Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује
документима из члана 77. став 1. Закона о јавним набавкама , а испуњеност додатних услова из
конкурсне документације у складу са чланом 76. став 2. према обрасцу за оцену испуњености
услова.
Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку ,као и начин
доказивања испуњености услова.
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда са следећим елементима
критеријума:
1. понуђена цена

60 пондера

2. Техничко технолошке предности:
постојање бензинских пумпи-пумпе на територији Општине Бор, постојање пумпи на
аутопуту Е 75, постојање пумпи у Tимочкој крајини 40 пондера
непостојање бензинских пумпи-пумпе на територији Општине Бор, на аутопуту Е 75 и
Tимочкој крајини 10 пондера
Доказ о постојању бензинских пумпи на територији Општине Бор, постојање пумпи
на аутопуту
Е 75, постојање пумпи у Тимочкој крајини са краћим описом истог, може се
доставити као релевантан и доказ из катастра изјава понуђача на свом меморандуму потисана под
пуном кривичном и материјалном одговорношћу и пописне листе понуђача из којих се несумљиво
може утврдити постпјање пумпи.
Уколико се докази о постојању пумпи не буду доставили Понуда ће се сматрати неприхватљивом
Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити како са портала и
сајта установе тако и у просторијама наручиоца у Бору, Николе Коперника 2-4 (управна зграда)
сваког радног дана од 08:00 до 13:00 часова, од дана објаве позива на Порталу јавних набавки па
до истека рока за пријем понуда.
Захтеви се упућују електронским путем на е-маил адресу: jnabavke@domzdravljabor.org.rs са
назнаком јавне набавке.
Понуђач је у обавези да уз понуду поднесе :
1. Меницу, оверену и бланко потписану, картон депонованих потписа, менично овлашћење за
озбиљност понуде, у висини од 10% вредности понуде са ПДВ-ом као и регистрацију менице
Понуђач коме буде додељен уговор у обавези је да поднесе:
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2. Меницу, оверену и бланко потписану, картон депонованих потписа, менично овлашћење за
добро извршење посла, у висини од 10% вредности уговора са ПДВ-ом као и регистрацију
менице
Рок за подношење понуда је 20.07.2018. до 10:00 часова.
Понуде се подносе у затвореној коверти на адресу: ДОМ ЗДРАВЉА БОР, 19210 Бор, Николе
Коперника 2-4, поштом или непосредном предајом, са обавезном назнаком јавне набавке.
Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка биће враћене понуђачу уз
повратницу са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.
Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда у 10:30 часова
последњег дана горе наведеног рока.
Отварање понуда обавиће се у просторијама наручиоца у Бору, Николе Коперника 2-4 (управна
зграда)
Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда уз обавезу доставе личне
карте на увид Комисији за јн.
Представници понуђача пре почетка отварања морају предати Комисији за јавну набавку
писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда издато на меморандуму
понуђача , оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.
Уколико представник Понуђача не буде имао пуномоћје за учешће у поступку неће моћи да
уложи примедбу која се односи на отварање понуда ако сматра да их је било .
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана јавног
отварања понуда.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре
закључења уговора.
е-mail адреса за контакт је jnabavke@domzdravljabor.org.rs, са назнаком јавне набавке
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ДОМ ЗДРАВЉА БОР
19210 БОР
Николе Коперника бр. 2-4
На основу члана 61.став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама (("Сл. гласник РС", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), члана 2. став 2. тачка 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и Одлуке
директора о покретању поступка јавне набавке бр.01-I/2018 доноси се

УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САСТАВЕ ПОНУДУ
1. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде
Прилог број 3 и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе
предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним
захтевима наручиоца.
Понуда мора бити исписана на оригиналном обрасцу понуде из конкурсне
документације, јасна, недвосмислена и оверена потписом овлашћеног лица
и службеним печатом понуђача.
Понуђач може доставити само једну понуду и након истека рока за доставу
понуда не може је мењати.
2. Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском
језику , јасна и недвосмислена ,читко откуцана или попуњена штампаним
словима .
3. Понуђачи су обавезни да попуне све позиције у понуди ,у противном понуда се
неће узети у разматрање.
4. Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини
и запечаћени тако да се не могу накнадно убацивати,одстрањивати или
замењивати појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете
листови или печат.
На предњој страни коверте мора да се наведе редни број и предмет јавне набавке
из позива са назнаком „ЈАВНА НАБАВКА – НЕ ОТВАРАТИ “, а на полеђини
мора да се наведе тачан назив и адреса , телефон, електронска адреса и факс
понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. Понуда се доставља
на адресу Дома здравља Бор, Николе Коперника бр 2-4, 19210 Бор
поштом или непосредном предајом. У року за подношење понуда понуђач може
да измени, допуни или опозове своју понуду, стим што наведене радње морају
бити послате у затворној коверти и обележене на исти начин као што је
наручилац описао за саму понуду.
5. Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуда.
6. Цена дата у понуди мора бити изражена у динарима и без пореза на додату
вредност.
7. Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената
критеријума и рангирање понуда неће се сматрати поверљивим , сагласно члану
14. став 2. Закона о јавним набавкама. Наручилац ће чувати 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 као
поверљиве третирати податке у понуди, који су садржани у документима који су
означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку
''ПОВЕРЉИВО'', као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у
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документу који је достављен уз понуду поверљив податак мора да буде обележен
црвеном бојом,поред њега мора да буде наведено ''ПОВЕРЉИВО'', а испод
поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за
поверљивост података који нису означени на поменути начин.
8. Модел уговора понуђач мора да комплетно попуни, парафира све стране, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора као и да достави свој модел
уговора уколико постоји како би наручиоц имао увид у исти.
9. Уз понуду понуђач је дужан да достави доказе о испуњавању обавезних услова
за учешће у поступку јавне набавке предвиђених чланом 75. Закона о јавним
набавкама као и доказе о испуњености додатних услова из члана 76. Закона о
јавним набавкама . Испуњеност обавезних услова понуђач доказује
достављањем доказа предвиђених у члану 77. став 1. и 2. , све према обрасцу за
оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и
упутству како се доказује испуњеност тих услова који је саставни део конкурсне
документације. Понуђач је у обавези да својом изјавом уз поднету понуду
потврди да се налази у регистру понуђача, који испуњавају обавезне услове из
члана 75.став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН и да наведе интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни.
Наручилац ће у складу са ЗЈН извршити проверу на интернет страници код
надлежне организације за регистрацију привредних субјеката да ли се
заинтересовани понуђач води у регистру понуђача, који испуњавају обавезне
услове из члана 75.став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде,
доказује испуњеност обавезних услова из претходног става.
10. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке којa наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговорa и да је документује на
прописан начин.
11. Наручилац задржава право да, по потреби након отварања понуда, тражи од
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, као и да може вршити контролу код понуђача односно
његовог подизвођача.
12. Уколико наручилац у року предвиђеном за достављање понуде измени или
допуни конкурсну документацију без одлагања и без накнаде ће те измене или
допуне доставити понуђачима који су већ преузели конкурсну документацију.
13. Понуђач може у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације и
појашњења у вези са припремом понуде, најкасније пет дана пре истека рока за
достављање понуде, с тим да се комуникација у поступку јавне набавке врши на
начин одређен чланом 20. Закона. Тражење додатних информација и
појашњења телефоном није дозвољено.
14. Понуда са варијантама није дозвољена, осим модела уговора.
15. Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда са следећим
елементима критеријума:
1. понуђена цена
60 пондера
2. Техничко технолошке предности:
постојање бензинских пумпи-пумпе на територији Општине Бор, постојање пумпи на
аутопуту Е 75, постојање пумпи у Tимочкој крајини 40 пондера
непостојање бензинских пумпи-пумпе на територији Општине Бор, на аутопуту Е 75 и
Tимочкој крајини 10 пондера
Доказ о постојању бензинских пумпи на територији Општине Бор, постојање пумпи
на аутопуту Е 75, постојање пумпи у Тимочкој крајини са краћим описом истог, може се
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доставити као релевантан и доказ из катастра изјава понуђача на свом меморандуму потисана под
пуном кривичном и материјалном одговорношћу и пописне листе понуђача из којих се несумљиво
може утврдити постпјање пумпи.
Елементи критеријума су описани и вредновани у конкурсној документацији , уз навођење
методологије за доделу пондера за сваки елемент критеријума.
У случају да постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера уговор ће се доделити
понуђачу који има најнижу понуђену цену.
16. Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора
да испуни услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама,
што доказује достављањем доказа из члана 77. став 1. овог закона , а додатне
услове испуњавају заједно. Заједничка понуда подноси се у свему у складу са
чланом 81. Закона о јавним набавкама . Саставни део заједничке понуде је
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке.
17. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује
у заједничкој понуди или као подизвођач.
18. Понуђач је у обавези да уз понуду поднесе :
19.
Меницу, оверену и бланко потписану, картон депонованих потписа, менично овлашћење за
озбиљност понуде, у висини од 10% вредности понуде са ПДВ-ом као и регистрацију
менице
Понуђач коме буде додељен уговор у обавези је да поднесе:
20.
Меницу, оверену и бланко потписану, картон депонованих потписа, менично овлашћење за
добро извршење посла, у висини од 10% вредности уговора са ПДВ-ом као и регистрацију
менице
21. Начин плаћања максимално 60 дана.
22. Квалитет добра који је предмет јавне набавке мора бити у складу са прописима који регулишу
наведену област.
23. Наручилац ће одбити све понуде као неприхватљиве које имају битне
недостатке у складу са чланом 106. ЗЈН.
24. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у складу са
чланом 109. Закона о јавним набавкама :
а) уколико нису испуњени услови за доделу уговора,
б) 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 односно
наредних шест месеци.
25. Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у року од десет-петнаест
дана од дана јавног отварања понуда.
26. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда
на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал, или оверену фотокопију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
27. Захтев за заштиту права може да поднесе свако заинтересовано лице у складу са чланом 148. и
151.ЗЈН у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу
у складу са чланом 149. ЗЈН.
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са чланом 150. ЗЈН са последицама поднетог захтева за заштиту права и привременим
мерама.
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Подносилац захтева је дужан да на рачун Буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
120.000,00 динара са назнаком набавке на коју се односи у складу са чланом 156. ЗЈН и то тако
што се уплатница попуњава са следећим подацима:
• сврха плаћања: Републичка административна такса, за јавну набавку ... (број или друга
ознака конкретне јавне набавке, ако се подноси по други пут захтев за заштиту права у истој
јавној набавци потребно је прецизно назначити захтев за заштиту права поводом кога се
плаћа такса- нпр. дел. број, датум сачињавања и сл.),
• корисник (прималац): Буџет Републике Србије;
• шифра плаћања: 153 или 253;
• бр. жиро рачуна: 840-742221843-57;
• број модела 97;
• позив на број: 50-016.
Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од десет-петнаест дана од истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија не одлучи
другачије.
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 из става 3, члана149. ЗЈН, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
28. Све додатне информације у вези са овом набавком могу се добити сваког
радног дана од 8:00 до 13:00 часова . Захтев се упућује електронским путем на е-маил адресу:
jnabavke@domzdravljabor.org.rs
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуђач:_______________________________________________________________________
Адреса_________________________________________________________________________
Телефон:__________________, Факс: _______________, Е-маил:_______________________
Шифра делатности:_____________________, Матични број:__________________________
ПИБ:______________, Текући рачун ____________________код банке _________________
Одговорно лице понуђача________________________________________________________
ПРЕДМЕТ:Јавна набавка добара – Гориво, за период од 12 месеци, број ЈН 01-I/2018
Понуда се подноси (заокружити):
1. самостално,
2. заједничка понуда са: __________________________________________________________
3. са подизвођачем/има:___________________________________________________________
3.1. Проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу/има________________
3.2. Део предмета набавке који се извршава преко подизвођача _________________________
Годишња
количина

РБ

Назив

Једнии
ца мере

1.

Еуро дизел

лит

29.000

2.

Безоловни бензин-Евро премиум бмб
95 или еквивалент

лит

30.000

Цена по
јединици мере,
без ПДВ-а

Укупан износ на
годишњем нивоу,
без ПДВ-а

укупно

Рок важења понуде је ________ дана ( најмање 90 дана ) од дана јавног отварања понуда.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:
_______________________________
ПДВ ( _____%):
_______________________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:
_______________________________
РОК ПЛАЋАЊА_________________________( МАКСИМУМ 60 ДАНА )
Техничко технолошке предности:
постојање бензинских пумпи-пумпе на територији Општине Бор, постојање пумпи на
аутопуту Е 75, постојање пумпи у Tимочкој крајини ____________________________попунити са
ДА ИЛИ НЕ И ИСТО ЗАОКРУЖИТИ
Доказ о постојању бензинских пумпи на територији Општине Бор, постојање пумпи на аутопуту Е
75, постојање пумпи у Тимочкој крајини са краћим описом истог, може се доставити као
релевантан и доказ из катастра изјава понуђача на свом меморандуму потисана под пуном
кривичном и материјалном одговорношћу и пописне листе понуђача из којих се несумљиво може
утврдити постпјање пумпи.
Име и презиме овлашћеног лица :
Функција потписника :
Телефон понуђача :
Контакт особа понуђача:

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
М.п.

Овлашћено лице понуђача

______________________________
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама дужан је да уз понуду достави и
доказе из члана 77. овог Закона и друге доказе из конкурсне документације и то:
УСЛОВИ

ДОКАЗИ

1.

Извод из регистра
Агенције за привредне
регистре

2.

3.

4.

5.

Да је понуђач регистрован код
надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар
(Члан 75. став 1. тач. 1. Закона)
Да понуђач и његов законски
заступник није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела
против животне средине,
кривично дело примања или
давања мита, кривично дело
преваре
(Члан 75. став 1. тач. 2. Закона)
Да понуђачу није изречена мера
забране обављања делатности која
је на снази у време објављивања
позива за подношење понуда
предмет јавне набавке
(Члан 75. став 1. тач. 3. Закона)

Број
документа

Датум
издавања

Извод из казнене
евиденције, односно
уверења надлежног суда
и надлежне полицијске
управе Министарства
унутрашњих послова

Потврде привредног и
прекршајног суда да му
није изречена мера
забране обављања
делатности или потврда
Агенције за привредне
регистре да код овог
органа није регистровано,
да му је као привредном
друштву изречена мера
забране обављања
делатности
Да је понуђач измирио доспеле
Уверење Пореске управе
порезе, доприносе и друге јавне
Министарства финансија
дажбине, у складу са прописима
и привреде да је измирио
Републике Србије или стране
доспеле порезе и
државе када има седиште на њеној доприносе и уверења
територији
надлежне локалне
(Члан 75. став 1. тач. 4. Закона)
самоуправе да је измирио
обавезе по основу извора
локалних јавних прихода
Да понуђач има важећу дозволу
- релевантна решење
надлежног органа за обављање
добијена од стране
делатности која је предмет јавне
надлежног министарства
набавке
Као и све важеће дозволе
за рад.
(Члан 75. став 1. тач. 5. Закона)
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УСЛОВИ

ДОКАЗИ

6.

Да понуђач располаже
неопходним финансијским и
пословним капацитетом
(Члан 76. став 2. Закона)

7.

Средства финансијског
обезбеђења

Извештај о бонитету за
2012, 2013 и 2014. издат
од стране Агенције за
привредне регистре,
Регистар финансијских
извештаја и података о
бонитету правних лица и
предузетника
Меница и менична
овлашћења ближе
приказане на
стр.3.конкурсне
документације
Потпис овлашћеног лица понуђача:

Датум:

Број
документа

Датум
издавања

НАПОМЕНА:
1.
2.

Читко потписати и доставити тражену документацију у виду прилога.
Доказ из члана 75. став 1. тач. 2) до 4). Закона не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда.
3. Доказ из члана 75. став 1. тачка 3) Закона мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда.
4. Доказ из члана 76. Закона доказује се путем јавних исправа, као и на други начин у складу са
законом.
5. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4)
Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. закона, а додатне
услове из члана 76. овог закона испуњавају заједно. Услов из члана 75. Став 1. Тачка 5) Закона
дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за
који је неопходна испуњеност тог услова.
6. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана
75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5)
овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
7. Понуђач је дужан да приликом достављања понуде изјавом 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 понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне
својине, у складу са чланом 75.став 2.ЗЈН.
9. Понуђач је у обавези да својом изјавом уз поднету понуду потврди да ли се налази у регистру
понуђача, који испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН и да наведе
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Наручилац ће у складу са ЗЈН извршити проверу на интернет страници код надлежне организације
за регистрацију привредних субјеката да ли се заинтересовани понуђач води у регистру
понуђача, који испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује
испуњеност обавезних услова из претходног става.
10.
Уколико Понуђач не достави све тражене доказе за испуњење услава за ЈН. бр.01-I/2018
Наручилац ће одбити понуду као неисправну.
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МОДЕЛ УГОВОРА за ЈН 01-I/2018
_________________________________________ кога заступа директор _______________________________, (у даљем
тексту овог уговора : ИСПОРУЧИЛАЦ )
Текући рачун број __________________________________ код пословне банке________________________ , ПИБ
_________________, Матични број ____________________
и

ДОМА ЗДРАВЉА БОР, ДОМ ЗДРАВЉА БОР, Бору, улица Николе Коперника 2-4 Бор, матични број:
17870165, ПИБ: 108836097, кога заступа директор, директор спец.др мед. Весна Радосављевић (у даљем
тексту: НАРУЧИЛАЦ)
Заједнички назив за потписнике овог Уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ
Закључили су дана _____________.

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
ГОРИВА
Предмет Уговора
Члан 1.
Набавка добара горива, за период од 12 месеци а за потребе Дома здравља Бор.
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да овим Уговором регулишу међусобне односе поводом прибављања добара,
горива, а по Јавном позиву за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке (Јавна набавка број:
01-I/2018), а у свему као у Понуди испоручиоца.
Саставни део овог Уговора представља Понуда испоручиоца бр. __________________ од ____________ год.
Заведена под бр. ____________ од ________________________ године.
Члан 3.
Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи:
_____________________________ дин. без ПДВ-а
_____________________________ дин. ПДВ - ___ %
УКУПНО: _____________________________ дин. са ПДВ-ом
Словима:___________________________________________________________________________________
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Члан 4.
Обавезује се Испоручиоц да Наручиоцу сукцесивно по динамици и у количинама које су Наручиоцу
потребне испоручи добра која су предмет уговора, а по ценама које се мењају сходно Одлуци надлежних
органа којима се прописују цене нафтних деривата, и то:
Годишња
количина

РБ

Назив

Једнии
ца мере

1.

Еуро дизел

лит

29.000

2.

Безоловни бензин-Евро премиум бмб
95 или еквивалент

лит

30.000

Цена по
јединици мере,
без ПДВ-а

Укупан износ на
годишњем нивоу,
без ПДВ-а

укупно

а све као по Понуди бр. ______________ од ______________ године, заведено бр. ______од ___________год.
Количине које наручи Наручилац су оквирне и могу бити коришћене према стварним потребама Наручиоца.
Наручиоц задржава право да не поручи комплетну уговорену количину добара.Уколико постоји потреба
количина се може кориговати спрам потреба наручиоца накнадним анексима уговора.
Наручилац и Испоручилац ће записнички констатовати преузимање добара приликом реализације набавке.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, Понуђач мора исте
отклонити најкасније у року од ______ дан од дана сачињавања записника о рекламацији.
Цена горива биће плаћена по важећем ценовнику испоручиоца на дан испоруке горива.
Члан 5.
Наручилац је дужан да изврши плаћање у року од ____________________на текући рачун Испоручиоца бр.
______________________, код банке ________________________.
Уговорне стране су сагласне да све што није дефинисано овим уговором може се дефинисати накнадним
анексима уговора а у складу са позитивним Законима.
Члан 6.
Испоручилац је дужан да Наручиоцу изда Меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу
од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом са роком важности најмање тридесет дана дуже од дана истека
рока за коначно извршење посла.
Иста ће трајати најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.
Члан 7.
Испоручилац је у обавези да испоручи производе квалитета који одговара понуђеном квалитету у складу са
Атестима о квалитету, а у свему по поступку и на начин регулисан Понудом из члана 2. овог уговора у
складу са потребама Наручиоца.
Члан 8.
Уговор се закључује на одређено време од 12 месеци односно до завршетка новог поступка јавне набавке и
закључења уговора по истим.Уговорне стране су сагласне да се у току примене уговора може вршити
промена литраже горива са дизела на бензин и обратно спрам потреба наручиоца.
У периоду примене Уговора стране одговарају за испуњење преузетих уговорених обавеза те у случају не
испуњења примениће се одредбе Закона о облигационим односима.
Наручилац је сагласан да се, уколико постоји потреба, наведени уговор закључи по моделу Испоручиоца.
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Члан 9.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор у законском року уколико се Испоручилац
не придржава одредби овог Уговора.
Члан 10.
Наручилац и Испоручилац су сагласни да споразумно решавају све евентуалне спорне односе који би
настали применом Уговора, а у противном исти ће се решавати пред надлежним судом.
Члан 11.
Уговор је сачињен у 4 ( четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) припадају Наручиоцу, а 2 (два)
Испоручиоцу.

ИСПОРУЧИЛАЦ
_________________________

КУПАЦ
Дом здравља Бор
директор
спец.др мед. Весна Радосављевић

НАРУЧИЛАЦ ЋЕ ПРИХВАТИТИ И ПОПУЊЕН МОДЕЛ УГОВОРА ПОНУЂАЧА
УКОЛИКО БУДЕ БУДЕ БИО ПОТПИСАН
ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА, ПЕЧАТИРАН НА СВАКОЈ СТРАНИ И НЕ БУДЕ БИО У
СУПРОТНОСТИ СА ЕЛЕМЕНТИМА ОВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ.
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА
I Комисија ће изабрати најповољнију понуду на основу критеријума економски најповољније
понуде, у складу са Законом о јавним набавкама, вреднованим на следећи начин:
1. понуђена цена

60 пондера

2. Техничко технолошке предности:
постојање бензинских пумпи-пумпе на територији Општине Бор, постојање пумпи на
аутопуту Е 75, постојање пумпи у Tимочкој крајини 40 пондера
непостојање бензинских пумпи-пумпе на територији Општине Бор, на аутопуту Е 75 и
Tимочкој крајини 10 пондера
Доказ о постојању бензинских пумпи на територији Општине Бор, постојање пумпи на аутопуту Е
75, постојање пумпи у Тимочкој крајини са краћим описом истог, може се доставити као
релевантан и доказ из катастра изјава понуђача на свом меморандуму потисана под пуном
кривичном и материјалном одговорношћу и пописне листе понуђача из којих се несумљиво може
утврдити постпјање пумпи.

ПОНУЂЕНА ЦЕНА
(максимално 60 пондера)
Пондери за критеријум понуђена цена се израчунавају према следећој формули:
Најнижа понуђена цена _x 60 пондера
Понуђена цена посматраног понуђача
ПОСТОЈАЊЕ БЕНЗИНСКИХ ПУМПИ-ПУМПЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР,
ПОСТОЈАЊЕ ПУМПИ НА АУТОПУТУ Е 75, ПОСТОЈАЊЕ ПУМПИ У ТИМОЧКОЈ
КРАЈИНИ
постојање бензинских пумпи-пумпе на територији Општине Бор, постојање пумпи на
аутопуту Е 75, постојање пумпи у Tимочкој крајини 40 пондера
- непостојање бензинских пумпи-пумпе на територији Општине Бор, на аутопуту Е 75 и
Tимочкој крајини 10 пондера
II У случају да постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера уговор ће се доделити
понуђачу који има најнижу понуђену цену.

14

СТРУКТУРА ЦЕНЕ КОШТАЊА
за понуду бр. _________ од __________ 2018. године
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Годишња
количина

РБ

Назив

Једнии
ца мере

1.

Еуро дизел

лит

29.000

2.

Безоловни бензин-Евро премиум бмб
95 или еквивалент

лит

30.000

Цена по
јединици мере,
без ПДВ-а

Укупан износ на
годишњем нивоу,
без ПДВ-а

укупно

ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ КОЈИ ЧИНЕ УКУПНУ ЦЕНУ
ВРСТА ТРОШКА
Трошкови меница

Учешће у укупној цени
(дин)

Учешће у укупној цени
( %)

Трошкови остало
УКУПНО
НАПОМЕНА :
Од наведених елемената структуре цена понуђачима је остављен избор шта ће приказати као
структуру цене, као обавезни део конкурсне документације.
Структуру цене можете исказати у процентима или вредносно.

МП

Потпис одговорног лица понуђача
______________________________
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за понуду бр______од __________2018.
Р.бр.
1
2

ВРСТА ТРОШКОВА
Прибављање меница
Остало:

Износ у дин.

НАПОМЕНА: У смислу члана 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова .,понуђач може у обрасцу
трошкова припреме понуде приказати трошкове прибављања средстава обезбеђења .
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је у
обавези да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

МП

Потпис одговорног лица понуђача
______________________________
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На основу члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова____________________________________(назив фирме и седиште понуђача) даје следећу

ИЗЈАВУ
ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
01-I/2018

Изјавом о независној понуди, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да је у отвореном поступку јавне набавке горива, за период од 12 месеци а за потребе
Дома здравља Бор, број ЈН 01-I/2018 понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима,
или заинтересованим лицима.

МП

ПОНУЂАЧ
________________________
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Понуђач:
Назив:

____________________________

Адреса:

____________________________

Матични број:

____________________________

Рег.број:

____________________________

Текући рачун:

____________________________

Пословна бавнка: ____________________________
Шифра делатности:____________________________
PIB:

____________________________

Телефон:

____________________________

Овлашћено лице: ____________________________
Функција обл.лица:____________________________
Место, датум:

____________________________

ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да подношењем понуде у
потпуности прихватамо услове из позива за доделу уговора о јавној набавци бр.01-I/2018 као и све
услове наведене у конкурсној дикументацији под којима подносимо понуду
Место:________________
Датум:________________
Понуђач
_____________________
Печат предузећа
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Понуђач:
Назив:

____________________________

Адреса:

____________________________

Матични број:

____________________________

Рег.број:

____________________________

Текући рачун:

____________________________

Пословна бавнка: ____________________________
Шифра делатности:____________________________
PIB:

____________________________

Телефон:

____________________________

Овлашћено лице: ____________________________
Функција обл.лица:____________________________
Место, датум:

____________________________

Место:________________
Датум:________________
Понуђач
_____________________
Печат предузећа
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛ.75. ст.3. ЗЈН

ИЗЈАВА

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам при састављању своје
понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине.

Датум

М.П.

Понуђач
( потпис одговорног лица)
________________________
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ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да подношењем понуде у
потпуности поштујемо све прописе на основу Закона о јавним набавкама

Место:________________
Датум:________________
Понуђач
_____________________
Печат предузећа

.

21

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да смо измирили све
доспеле пословне обавезе-порезе, доприносе и друге обавезне дажбие у складу са прописима
државе у којој имамо седиште.

Место:________________
Датум:________________
Понуђач
_____________________
Печат предузећа
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА МУ ЗАКОН НЕ ЗАБРАЊУЈЕ ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да нам закон не
забрањује закључење Уговора .

Место:________________
Датум:________________
Понуђач
_____________________
Печат предузећа
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ПОУЗДАН, СПОСОБАН ЗА УПРАВЉАЊЕ, ДА ИМА
ИСКУСТВО, УГЛЕД И ЗАПОСЛЕНЕ СПОСОБНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да смо поуздани и
способни за управљање, да имамо искуство , углед и запослене способне за реализацију уговора .

Место:________________
Датум:________________
Понуђач
_____________________
Печат предузећа
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА У ПОСЛЕДЊИХ 24 МЕСЕЦА НИЈЕ ПРЕКИНУО УГОВОРЕНИ
ОДНОС ЗБОГ НЕИСПУЊЕЊА УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да у последњих 24 месеца није
прекинут уговорени однос због неиспуњења уговорених обавеза .

Место:________________
Датум:________________
Понуђач
_____________________
Печат предузећа
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