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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Назив наручиоца: ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ СУБОТИЦА
Адреса: Ул. Јожефа Атиле бр. 4, Суботица
Интернет страница: www.cistoca- su.co.rs,
ПИБ: 100961002
Матични број: 08065136
Шифра делатности: 3811
1.2 Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку.
Позив за подношење понуде објављен је 30.12.2020. године на Порталу јавних набавки,
интернет страници наручиоца и у Службеном гласнику РС.
1.3 Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке дефинисан је детаљно у делу 3. Tехничке карактеристике.
1.4 Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити
закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор.
1.5 Лице за контакт
Дејан Петрић, телефон број: 024/620-423, емаил: javnе.nabavkе@cistoca-su.co.rs
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1.6 Пропратни образац
(попунити и залепити на коверту/кутију)

датум и сат подношења: _________________________
(попуњава Писарница)
ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ!
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
РЕДНИ БРОЈ ОД– 27/2020
НАРУЧИЛАЦ:
(назив и адреса/пословно име) ____________________
(адреса) _____________________
ПОНУЂАЧ:__________________
назив: ______________________
адреса: ______________________
број телефона: ______________________
број телефакса: ______________________
електронска адреса: ______________________
име и презиме лица за контакт: ______________________
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки
Предмет јавне набавке је: Гориво
Назив и ознака из општег речника набавки: Горива (09100000)
3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ГОРИВА
Сагласно Закону о енергетици, понуђена добра морају да испуњавају ниво квалитета, техничке
и друге захтеве и критеријуме прописане:
Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла и течни
нафтни гас.

ЕВРО ДИЗЕЛ - ИСПОРУКА
Место испоруке: Фцо Возни парк ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, на локацији А.Б.
Шимића бб у подземну цистерну капацитета од 20.000 литара.

ЕВРО ДИЗЕЛ - КАРТИЦЕ, ЕВРО ДИЗЕЛ АДИТИВИРАНИ - КАРТИЦЕ, EВРО
ПРЕМИЈУМ БМБ – 95 - КАРТИЦЕ, АДБЛУЕ за моторе ЕУРО 6 - КАРТИЦЕ
Место испоруке: На бензинским станицама Понуђача. Понуђач је дужан да обезбеди испоруку
горива путем компанијских кредитних картица на малопродајним објектима.
КОНТРОЛА КРЕДИТНИХ КАРТИЦА И ТРАНСАКЦИЈА НА МАЛОПРОДАЈНИМ
ОБЈЕКТИМА ПУТЕМ WEB АПЛИКАЦИЈЕ У ТОКУ 24 ЧАСА ДНЕВНО.
НАПОМЕНЕ:
- Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, за добро под р. бр. 1 у обрасцу
структуре понуђене цене – Евродизел - испорука, мора да о свом трошку обезбеди замену
пумпног аутомата на интерној пумпи Наручиоца на локацији А.Б. Шимића бб и то један
аутомат – баждарен, исправан, спреман за рад, пре прве испоруке не дуже од 7 (седам)
дана након обострано потписаног уговора.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
4.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и додатни
услови из члана 76. Закона
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75 Закона и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) Закона);
2) да он 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
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач.
4) Закона);
4) да поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке сагласно Закону о енергетици: лиценцу издату од стране Агенције за
енергетику РС:
- за обављање послова трговина нафтом, дериватима нафте, био горивима и компримованим
природним гасом, као и трговином моторним и другим горивима на станицама за снабдевање
возила – (Енергетска делатност 12 и 13)
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке:
6) Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке за ставке р. бр. 2, 3, 4 и 5 у
обрасцу структуре понуђене цене – Евро дизел – картице, Евро дизел адитивирани –
картице, Европремијум БМБ-95 - картице и АДБЛУЕ - картице, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, и то:
Технички капацитет:
•
•

Мрежа бензинских пумпи коју чине најмање три пумпе које раде од 0-24 на територији
града Суботице
Евиденција точења горива путем електронских картица

Доказ:
Изјава понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о испуњености тражених
техничких услова достављено на свом меморандуму (изјава треба да садржи податке о
испуњености горе тражених услова)
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4.2 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова наведених од 1) до
4).
4.3 Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом
81. Закона
Члан групе понуђача који је носилац посла је дужан да за сваког понуђача из групе понуђача
достави доказе о испуњености услова наведених од 1) до 4) .
4.4 Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона
4.4.1 Правно лице испуњеност обавезних услова доказује достављањем следећих доказа:
1) изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног
привредног суда,
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре, извод из казнене евиденције посебно
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду.
(Напомена: Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда).
3) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода.
4) важећа лиценца Агенције за енергетику Републике Србије за обављање енергетске
делатности
5) Услов из чл. 75. Закона став 2 – Доказ: Изјава о поштовању обавеза које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
4.4.2 Предузетник испуњеност обавезних услова доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег
регистра.
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,
извод из казнене евиденције посебно одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду.
2.1) уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта).
(Напомена: Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда).
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3) потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање,
односно:
3.1) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе
и доприносе и
3.2) уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода.
4) важећа лиценца Агенције за енергетику Републике Србије за обављање енергетске
делатности
5) Услов из чл. 75. Закона став 2 – Доказ: Изјава о поштовању обавеза које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
4.4.3 Физичко лице испуњеност обавезних услова доказује достављањем следећих доказа:
1) Није применљиво.
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да 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, извод из
казнене евиденције посебно одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду.
2.1) уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта).
(Напомена: Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда).
3) потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање,
односно:
3.1) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе
и доприносе и
3.2) уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода.
Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре није дужан
да достави доказ наведен под 1), јер је он јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуђач не мора да достави Образац трошкова припреме понуде.
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Докази о испуњености услова се могу доставити у неовереним копијама, а наручилац ће пре
доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, чија је понуда оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа.
Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1 Језик на којем понуда мора бити састављена
Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном
језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и званичан превод тог
документа на српски језик.
5.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена
Понуда са припадајућум документацијом се доставља у запечаћеној коверти у писаном облику,
у једном примерку. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена необрисивим
мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног понуђача.
Понуђач мора попунити све обрасце који су саставни део конкурсне документације. Понуђач не
може уписивати податке мимо приложених образаца. Понуђач је дужан да при сачињавању
своје понуде наведе (попуни образац) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине као и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Наручилац ће одбити све неблаговремене и неприхватљиве понуде. Неблаговремена понуда је
она која је стигла након истицања рока за подношење понуда. Неприхватљива понуда је она
која је неодговарајућа или прешла процењену вредност, која ограничава или условљава права
наручиоца или обавезе понуђача или коју је наручилац одбио због битних недостатака.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту прекрижи или избели и
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као
релевантне јединичне цене. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Битним недостатцима због којих ће наручилац одбити понуду као неприхватљиву сматраће се
ако:
− Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
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− Понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће
− Понуђач не достави тражено средство обезбеђења
− Понуди краћи рок важења понуде од предвиђеног конкурсном документацијом или ако
понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити са другим понудама.
5.3 Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона
Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, допуни
или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео понуду, са ознаком: "Измена понуде",
"Допуна понуде" или "Опозив понуде" за јавну набавку добара, редни број ОД-27/2020 Понуђач
је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове своју
понуду.
5.4 Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких
понуда
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У
Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
5.5 Понуда са подизвођачем
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
- у Обрасцу понуде наведе опште податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача;
- за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у делу 4.2
конкурсне документације.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
5.6 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, а који
обавезно садржи податке о:
1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
11

Носилац посла дужан је да:
- у Обрасцу понуде наведе опште податке о свим понуђачима из групе понуђача;
- за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова начин
предвиђен у делу 4.3 конкурсне документације.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
5.7 Захтеви у погледу рока испоруке, места испоруке, гарантног рока, начина и услова
плаћања, рока важења понуде
Рок испоруке добара не може бити дужи од 48 сати од пријема захтева Наручиоца, а за гориво
чија се испорука врши на бензинским станицама – ОДМАХ.
Место испоруке добара: за добро под р. бр. 1 на адресу Наручиоца – Суботица, А. Б. Шимића
бб у подземну цистерну од 20.000 литара, за добра под р. бр. 2, 3, 4 и 5 – бензинске станице
испоручиоца на територији града Суботице.
Захтеви у погледу гарантног рока:
Наручилац задржава право да приликом сваке појединачне испоруке добара, изврши
квалитативну и квантитативну контролу испоручених добара и одмах у случају потребе уложи
приговор.
Продавац је дужан да комисијски утврди чињенично стање и без одлагања, примедбе на
квантитативне недостатке отклони о свом трошку, а у случају примедбе на квалитет који се
може уочити непосредним опажањем приликом испоруке, Наручилац ће одмах уложити
приговор а Продавац је дужан да одмах упути стручно лице ради узорковања и анализе, а за
скривене мане добара продавац реагује на приговор у року од 3 дана од сазнања.
Захтеви у погледу начина и услова плаћања:
Плаћање се врши на текући рачун Понуђача у року из понуде од дана пријема исправно
попуњене фактуре након испоруке горива. У фактури је потребно навести број Уговора о јавној
набавци.
Захтев у погледу важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека
рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење
рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.
5.8 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена и све остале вредности у понуди се исказују у динарима. У цену су урачунати сви пратећи
трошкови (акцизе, царине до испоруке ФЦО Наручилац). Након закључења уговора до промене
цене нафтних деривата може доћи само из објктивних разлога, тј. усклађивања цене са
кретањем цена на тржишту нафтних деривата, или пак промене висине акциза. Испоручени
нафтни деривати ће се фактурисати по цени која важи на дан испоруке, а дан испоруке за евро
дизел у велепродаји је дан кад је продавац предао нафтни дериват превознику на превоз, а за
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испоручене нафтне деривате на бензинској станици дан испоруке је дан преузимања нафтних
деривата на бензинској станици продавца.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним.
5.9 Подаци о средствима обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и
уговорних обавеза
Понуђач је дужан у понуди да достави средство обазбеђења:
− бланко соло меницу без протеста, за озбиљност понуде, у висини од 10% процењене
вредности јавне набавке, са роком важења 30 дана од дана отварања понуда. Меница се
држи у портфељу Наручиоца све до дана закључивања уговора, након чега се враћа истом.
Истовремено, предајом менице из става 1. овог члана Понуђач се обавезује да Наручиоцу преда
копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Понуђача, овлашћење за
Наручиоца за меницу може попунити у складу са овом конкурсном документацијом, као и
копију захтева Понуђача за регистрацију менице у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Понуђача.
Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач након истека рока за подношење понуде
повуче, опозове или измени своју понуду или уколико понуђач којем је додељен уговор о јавној
набавци благовремено не потпише уговор.
Понуђач који буде изабран као најповољнији је дужан да приликом закључења уговора достави:
− бланко соло меницу без протеста за добро извршење посла, у висини од 10% од процењене
вредности јавне набавке, са клаузулом „на први позив“ и „без протеста“. Рок важења
менице, мора бити најмање 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока.
Меницу и менично овлашћење Наручилац ће вратити Понуђачу након истека рока важења
истих. Истовремено, предајом менице за добро извршење посла, Понуђач се обавезује да
Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Понуђача,
овлашћење за наручиоца да меницу може попунити у складу са уговором о јавној набавци, као
и копију захтева Понуђача за регистрацију менице у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Понуђача.
5.10 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 пет дана пре истека рока за подношење
понуда.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: ул. Јожефа Атиле бр.4 Суботица или
електронску адресу: javne.nabavke@cistoca-su.co.rs , са назнаком: Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку, редни број ОД27/2020.
Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од три дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима, одговор послати у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се
писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
Ако наручилац одговоре пошаље електронским путем или факсом, захтеваће од
заинтересованог лица да на исти начин потврди пријем одговора, што је заинтересовано лице
дужно да учини.
5.11 Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача
после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача
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.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
5.12 Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Ако понуђач нуди добро домаћег порекла и жели остварити предност, мора поднети доказ
потврду о домаћем пореклу робе, коју издаје Привредна комора Србије (Сл.Гласник РС
бр.33/2013).
5.13 Обавезе понуђача по чл. 74. став 2. и 75. став 2. Закона
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.
5.14 Начин и рок подношења захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице или пословно
удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка, против сваке радње наручиоца,
осим ако Законом није другачије одређено.
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.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда.
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После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да захтев достави на начин да га Републичка
комисија за заштиту права и наручилац приме у најкраћем могућем року. Ако се захтев
доставља непосредно, електронском поштом или факсом, подносилац захтева мора имати
потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се доставља путем поште мора се
послати препоручено са повратницом. Ако наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је
захтев достављен дана када је пријем одбијен.
Уз захтев за заштиту права прилаже се потврда о уплати таксе.
Такса се плаћа у износу од:
= 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара;
= 120.000,00 динара ако се захтев та заштиту права подноси након отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да плати таксу у износу од 120.000,00 динара,
уплатом на текући рачун 840-30678845-06, шифра плаћања : 153 или 253, сврха уплате : такса за
ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака ЈН, са позивом на број ОД272020 (број предмета).
5.15 Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у
року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149
Закона о јавним набавкама.
Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1) Понуда број ____________________ од __________ године за јавну набавку
___________________________ у отвореном поступку, редни број ____________
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име или скраћени
назив из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
2) Понуду дајем (заокружити):
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив из
регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име или скраћени назив из
регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
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Број факса
3) Рок важења понуде:
________ (словима: _______________________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60
дана од дана отварања понуда).
4) Понуђена цена:
________________________________ без ПДВ, односно
________________________________ са ПДВ
5) Рок плаћања: ______ дана од дана пријема фактуре (не дужи од 45 дана)
6) Место испоруке: фцо магацин Купца, Суботица, А.Б. Шимића бб у подземну цистерну
од 20.000 литара за ставку 1 тј. бензинске станице Испоручиоца за ставке 2, 3, 4 и 5
7) Рок испоруке сукцесивно у току године по најави два дана пре испоруке за ставку 1 тј.
сукцесивно без најаве за ставке 2, 3, 4 и 5

датум:
____________________
место:

потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________

понуђача

___________________
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

-

за јавну набавку добра у отвореном поступку редни број ОД-27/2020 - ГОРИВО

а) Образац структуре понуђене цене

РБ

НАЗИВ ДОБАРА

ЈМ

Количина

1.

ЕВРО ДИЗЕЛ - ИСПОРУКА

лит.

1

2.

ЕВРО ДИЗЕЛ - КАРТИЦЕ

лит.

1

лит.

1

лит.

1

лит.

1

3.
4.
5.

ЕВРО ДИЗЕЛ
АДИТИВИРАНИ - КАРТИЦЕ
ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ-95 КАРТИЦЕ
АД БЛУЕ - КАРТИЦЕ

Цена
без ПДВ

Цена
са ПДВ

УКУПНО:

НАПОМЕНА: Набавка наведених ставки ће се вршити до утрошка планираних средстава у
износу од 39.000.000,00 динара без ПДВ-а

датум:
____________________
место:

потпис овлашћеног лица
понуђача/

М.П.

____________________

___________________
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8. МОДЕЛ УГОВОРА
Понуђач мора да попуни модел уговора, овери печатом и парафира сваку страну а последњу
страну овери печатом и потпише је овлашћено лице

УГОВОР

између:

1. ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ Суботица, Јожефа Атиле бр. 4, шифра
делатности 3811, матични број 08065136, ПИБ 100961002, кога заступа директор
Слободан Милошев ( у даљем тексту: Наручилац)

и

2. __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(у даљем тексту: Испоручилац)

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ
Наручилац и испоручилац у уводу констатују:
- да се уговор закључује на основу спроведеног поступка јавне набавке горива у отвореном
поступку број ОД-27/2020.
- да се уговор закључује са једним испоручиоцем, у складу са условима и критеријумима
дефинисаним у конкурсној документацији за јавну набавку у отвореном поступку број ОД27/2020.
- да је Наручилац, на основу Одлуке бр.______ од _________________ године, изабрао понуду
понуђача ____________________________________________________, број _______________од
_________________ године, која је саставни део овог Уговора.
II ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предмет уговора је набавка горива, шифра из Уредбе о утврђивању општег речника набавке
09100000 – горива, ближе дефинисана у обрасцу понуде и обрасцу структуре цене, који се
налазе у прилогу конкурсне документације број ОД-27/2020 која је саставни део овог уговора,
то јест Понуди наручиоца број __________од ___________.
III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНА У УГОВОРУ
Наручилац је дужан да обезбеди да се добра која су предмет овог уговора набављају искључиво
од Испоручиоца на начин предвиђен овим уговором;
Испоручилац је дужан да извршава уговорне обавезе према Наручиоцу у складу са преузетим
обавезама и правилима струке, у уговореним роковима;
Испоручилац је дужан да обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне
недостатке;
Испоручилац је дужан да обезбеди да добра буду у складу са уговореним количинама и
уговореним квалитетом, и да испуњавају све захтеве постављене у техничким спецификацијама
и конкурсној документацији.
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IV СПРОВОЂЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац и Испоручилац су сагласни да се испорука требованих добара под редним бројем 1.
у обрасцу структуре понуђене цене врши у седишту Наручиоца, „Чистоћа и зеленило“ Суботица,
А. Б. Шимића бб - подземна цистерна капацитета 20.000 литара, а требованих добара под
редним бројем 2, 3, 4 и 5 обрасца структуре цене на бензинским станицама Испоручиоца на
територији града Суботице.
Испоручилац се обавезује да за добро под р. бр. 1 – Евродизел - испорука, о свом трошку
обезбеди замену пумпног аутомата на интерној пумпи Наручиоца на локацији А.Б. Шимића бб
Суботица, и то један аутомат – баждарен, исправан, спреман за рад, пре прве испоруке не дуже
од 7 (седам) дана након обострано потписаног уговора.
Наручилац се обавезује да одмах по закључењу Уговора Испоручиоцу достави потписан и
печатом оверен списак својих моторних возила са регистарским бројевима и врстом горива који
ће бити саставни део уговора и на основу кога ће се издавати компанијске кредитне картице (за
добра под редним бројем 2, 3, 4 и 5 обрасца структуре понуђене цене).
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу без накнаде изда и преда компанијске картице у року
од 7 (седам) дана од дана пријема списка истих.
Наручилац се обавезује да Kартице чува са дужном пажњом да не би дошло до злоупотребе или
губитка. Наручилац се обавезује да у случају губитка, крађе или уништења картице о томе
обавести Испоручиоца у писаној форми.
Испоручилац се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или уништењу картице
исту утврди неважећом као и да без одлагања изда нову картицу.
V ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА
Уговорена јединична цена добара из члана 2. овог уговора износи ___________________ динара
без ПДВ-а, односно ___________________ динара са ПДВ-ом. Иста је прецизирана у обрасцу
понуде и обрасцу структуре цене која се налази у прилогу овог уговора.
Уговор се врши до укупне процењене вредности за јавну набавку од 39.000.000,00 динара без
ПДВ-а, уз напомену да Наручилац задржава право реализације умањене количине у висини
своје потребе.
Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Испоручиоца у складу са кретањима цена на
тржишту нафтних деривата. Испоручилац се обавезује да о свакој евентуалној промени цена
благовремено обавести Наручиоца mail-ом.
Измењене цене не смеју бити више од упоредивих тржишних цена, у супротном Наручилац
задржава право раскида уговора.
Испоручилац ће испоручено добро – евро дизел-испорука, под редним бројем 1, фактурисати
Наручиоцу по цени која важи на дан испоруке. Фактурисање се врши на дан сваке појединачне
испоруке.
За ставке 2, 3, 4 и 5 фактурисање се врши два пута месечно, 15-ог и последњег дана у месецу.
15-ог календарског дана у месецу фактурише се продаја остварена у првих 15 календарских
дана текућег месеца, а последњег дана у месецу фактурише се продаја остварена од 16-ог
календарског дана у текућем месецу до краја месеца. Фактурисање се врши по цени која важи
на дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране
Наручиоца на бензинској станици Испоручиоца.
Наручилац се обавезује да вредност преузетих добара плати сукцесивно Испоручиоцу у року од
______ дана од датума пријема фактуре.
Плаћање за преузету робу се врши на основу испостављених фактура и то уплатом на текући
рачун Испоручиоца назначен у фактури.
VI КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ
Уговорне стране су сагласне да квалитет испорученог горива мора да испуњава техничке и друге
захтеве и критеријуме квалитета прописане Правилником о техничким и другим захтевима за
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течна горива нафтног порекла.
Наручилац задржава право да приликом сваке појединачне испоруке добара, изврши
квалитативну и квантитативну контролу испоручених добара и одмах у случају потребе уложи
приговор.
Испоручилац је дужан да комисијски утврди чињенично стање и без одлагања примедбе на
квантитатвине недостатке отклони о свом трошку, а у случају примедбе на квалитет који се
може уочити непосредним опажањем приликом испоруке, Наручилац ће одмах уложити
приговор а Испоручилац је дужан да одмах упути стручно лице ради узорковања и анализе, а за
скривене мане добара продавац реагује на приговор у року од 3 дана од сазнања.
Апсолутни рок у коме Наручилац, може истицати приговор на квалитет износи 10 дана од дана
појединачне испоруке горива. Уколико се контролом квалитета установи да је испоручено
гориво није одговарајућег квалитета, Испоручилац сноси трошкове контроле и дужан је да
надокнади све евентуалне штете узроковане на возилима наручиоцима, које су настале као
последица неадекватног квалитета.
VII ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ
Рок испоруке за добра под редним бројем 1 обрасца структуре понуђене цене је до 48 сати од
пријема захтева Наручиоца, а за гориво чија се испорука врши на бензинским станицама –
одмах (редни број 2, 3, 4 и 5)
Место испоруке за добро под редним бројем 1 обрасца структуре понуђене цене је на адресу
наручиоца ЈКП „Чистоћа и зеленило“ ул. А. Б. Шимића бб, Суботица, а за горива назначена под
редним бројем 2 до 5 ( путничка возила ) - бензинске станице испоручиоца на територији града
Суботице.
Испоручилац се обавезује да испоруке горива врши квалитетно у свему према нормативима и
стандардима чија је употреба обавезна, уважавајући правила струке, професионално и савесно.
VIII МЕНИЦЕ И МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
Испоручилац је дужан да приликом потписивања овог уговора достави меницу и менично
овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од процењене вредности јавне набавке,
са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока.
Наручилац ће наплатити меницу за добро извршење посла у случају да Испоручилац не
испоручи добра под условима и на начин утврђеним уговором. Уговорне стране су сагласне да
ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора уговорна страна која је
проузроковала штету, надокнадити другој страни стварну штету. Висину настале штете ће
утврдити комисија сачињена од представника обе уговорне стране.
IX ВИША СИЛА
Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у уговору за кашњење у извршењу
обавеза из уговора. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, стране у
уговору су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири)
часа.
Kао случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,
транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као
виша сила.
X ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
Уколико се у току трајања уговорног односа укаже потреба Наручиоца за додатним добрима тј.
већом количином горива од уговореног, или пак делимичном заменом истих, који нису
обухваћени овом јавном набавком, а који су због непредвиђених околности постали неопходни
за извршење уговора, поступиће се сагласно чл. 115. Закона о Јавним набавкама.
XI СПОРОВИ
Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у случају
спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног Суда у Суботици.
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XII РАСКИД УГОВОРА
У случају да једна од уговорних страна не испуњава своје уговорене обавезе, прецизиране овим
уговором и конкурсном документацијом, друга уговорна страна може пре истека рока на који је
закључен овај уговор, отказати исти.
Отказ се врши писменим путем са отказним роком од 30 дана од дана уручења отказа другој
уговорној страни.
Отказ је дозвољен, уз поштовање отказног рока, у свако доба сем у невреме.
XIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Уговор се закључује на одређено време и важи 12 месеци почев од дана закључивања а најдуже
до утрошка укупно уговорених средстава.
На све што није предвиђено овим уговором непосредно се примењују одредбе Закона о Јавним
набавкама и Закона о облигационим односима.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по
3 (три) примерка за своје потребе.

НАРУЧИЛАЦ

ИСПОРУЧИЛАЦ

_____________________

_____________________
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку _________________________ (навести назив јавне набавке) у отвореном
поступку, редни број ____________
Врста трошкова
Навести врсту трошка на који се понуђач ставља
постављањем услова у конкурсној документацији,
нпр. прибављање средстава обезбеђења обавеза из
поступка и уговорних обавеза, израда узорка и
модела и сл.

датум:
____________________
место:

Износ трошкова

потпис овлашћеног лица
понуђача/носиоца понуде

М.П.

____________________

___________________
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

за јавну набавку добара у отвореном поступку, редни број ОД-27/2020 – ГОРИВО. На основу
члана 26. Закона о јавним набавкама, понуђач _______________________________, са седиштем
у _______________________,ул. __________________________ бр. ___, даје следећу изјаву

ИЗЈАВА

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

датум:
____________________
место:

потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________

понуђача/носиоца понуде

___________________
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
За јавну набавку добара у отвореном поступку, редни број ОД-27/2020 – ГОРИВО
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач ___________________________,
са седиштем у ______________________ , ул.________________________ бр. ___, даје следећу

ИЗЈАВУ
Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

датум:
____________________
место:

потпис овлашћеног лица
М.П.
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понуђача

