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примио конкурсну документацију  за јавну набавку бр. 5Д/14 -  Набавка лож уља евро
ЕL (гасно уље екстра лако евро ЕL)

Потписану  и  оверену  потврду  о  пријему  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
понуђач  је  у  обавези  да  достави  Наручиоцу  скенирану  на  e-mail:
javnabdimitrovgrad  @gmail.com. ,  факсом  на број 010 361 110  или   поштом на
адресу Општина Димитровград , Балканска 2, 18320 Димитровград. 

Напомена:  Ради  брже  комнуникације  молимо  Вас  да  потписану  потврду о  пријему
вратите Наручиоцу мејлом или факсом.

ДАТУМ: ________.2014

Овлашћено лице:                         ___________________________

ПОТПИС: ___________________________                   М.П.
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ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
Број: 404-150/2014-II/5
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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС'' број 124/12),
члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС'' број 29/13)
и Одлуке о покретању поступка бр. 404-150/2014-II/1, од 24.09.2014. године, Комисија
за јавну набавку општине Димитровград сачињава следећу конкурсну документацију:

 ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА БР. 5Д/14
Набавка лож уља евро ЕL (гасно уље екстра лако евро ЕL)

Датум и време:

Крајњи рок за достављање понуда: 24.10.2014.године до 10:00 часова

Јавно отварање: 24.10.2014.године у 10:30 часова

ДИМИТРОВГРАД, СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ВРСТА, ОПИС И КОЛИЧИНА ДОБАРА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
4.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА  О  ЈАВНИМ  НАБАВКАМА  И  УПУСТВО  КАКО  СЕ  ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИЊИНЕ ПОНУДУ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ( Садржина и начин попуњавања)
7. МОДЕЛ УГОВОРА ( Начин попуњавања Модела)
8. СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ (шта подразумева)  
9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ( Садржина и начин попуњавања)
10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ( Садржина и начин попуњавања)
- Образац 1 Образац за оцену испуњености услова  ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама
- Образац 1а Образац за оцену испуњености услова  ПОДИЗВОЂАЧА из члана 75.и 76.
Закона о јавним набавкама
- Образац 2 Подаци о понуђачу
- Образац 3а Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима
- Образац 3б Изјава понуђача о ангажовању подизвођача
- Образац 4 Општи подаци подизвођачу
- Образац 5  Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду
- Образац 6 Општи подаци о члану групе понуђача
- Образац 7 Изјава понуђача о лицу одговорном за испоруку добара
- Образац 8 Списак испоручених добара
- Образац 9 Потврда Наручиоца о испорученим добрима
- Образац 10 Изјава о независној понуди
- Образац 11 Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине
- Образац 12 Модел уговора
- Образац 13 Образац понуде са спецификацијом
- Образац 14 Трошкови припреме понуде

Укупан број страна конкурсне документације: 38



 ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
БРОЈ  5Д/14

       Набавка лож уља евро ЕL (гасно уље екстра лако евро ЕL)



1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1 НАРУЧИЛАЦ: Општина   Димитровград ул. Балканска 2, 18320 Димитровград

1.2     ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку.

1.3     ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Предмет јавне набавке је набавка лож уља евро 
ЕL (гасно уље екстра лако евро ЕL), у количини од 25 000 литара.

1.4 ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ РАДИ: закључења уговора о јавној набавци.

1.5 ОСОБА ЗА КОНТАКТ: Радмила Спасић и Наташа Каменов,  телефон 010/361-108
лок.109 у периоду од 8:00 до 14:00 часова сваког радног дана.

 2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1  ОПИС  ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ  И  ОЗНАКА  ИЗ  ОПШТЕГ  РЕЧНИКА
НАБАВКЕ : 
Набавка  лож уља  евро  ЕL  (гасно  уље  екстра  лако  евро  ЕL).  Количина  25  000
литара.
Ознака и назив из општег речника набавки: уља за ложење - 09135000,  ЈН   бр. 5Д/14.

3.ВРСТА,  ОПИС  И  КОЛИЧИНА  ДОБАРА КОЈИ  СУ  ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Предмет јавне набавке у отвореном поступку бр. 5Д/14 представља набавка 25 t лож
уља (25 000 литара), за потребе грејања  Општине Димитровград, Поште, Телекома и
Центра за културу. Ознака из општег речника набавке: 09135100 – лож уље.

Ред.бр. Врста горива Количина

1 Лож уље 25 000 литара

Понуђач  гарантује  квалитет  испорученог  добра  утврђен  Правилником  о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (“Службени гласник
РС” бр. 123/12) .

- за лож уље, у свему према важећим стандардима  SRPS EN .



Наведене количине у конкурсној документацији представљају оквирне -
планиране  количине.  Стварна  купљена  (испоручена)  количина  предметног
добра путем уговора о јавној набавци може бити већа или мања у зависности од
потреба  наручиоца,  уз  ограничење  да  укупна  плаћања  без  пореза  на  додату
вредност не смеју прећи укупан износ процењене вредности јавне набавке за цео
период важења уговора.

4.  УСЛОВИ  ЗА  УЧЕШЋЕ  У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  ИЗ
ЧЛАНА 75.  И  76.  ЗАКОНА  О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4  .1 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

4.1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- Да  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у  одговарајући
регистар

- 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 и
давања мита, кривично дело преваре

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда.

- 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.

- Да  има  важећу  дозволу  надлежног  органа  за  обављање  делатности  која  је
предмет  јавне  набавке,  ако  је  таква  дозвола  предвиђена  посебним  прописом
(Важећа дозвола надлежног органа (решења о издавању лиценце за обављање
енергетске  делатности  трговине  нафтом  и  дериватима  нафте) издате  од
стране Агенција за енергетику Републике Србије.)

4.1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ:

Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће додатне услове 

4.1.2.1 Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то: 



- Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходне
3 обрачунске године (2011, 2012 ,2013.) остварио приход у минималном износу
100.000.000,00 динара.

- Да  располаже  неопходним  пословним   капацитетом  односно  да  је  је  у
претходних пет обрачунских година  (2009,  2010,  2011,2012 и  2013)  остварио
пословни приход по основу  испоручених добара (гасно уље екстра лако евро
ЕL),  у минималном износу од 50.000.000,00 динара без пдв-а.  

4.1.2.2. Да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то:

- Да има најмање 5 (пет) запослених радника у радном односу.

      -     Да поседује важећу дозволу надлежног органа (решење о издавању лиценце за
обављање енергетске делатности складиштење нафте и деривата нафте) издате од 
стране Агенције за енергетику Републике Србије.

За случај да понуду подноси група понуђача или понуђач са подизвођачима 
обавезне услове за учешће, мора да испуни сваки члан групе понуђача као и сваки
подизвођач.

4  .2. УПУСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА 

Понуђач  није  дужан  да  доставља  доказе  који  су  јавно  доступни  на  интернет
страницама  надлежних органа,  али  је  у  обавези  да  наведе  интернет  адресе  на
којима могу да се провере тражени докази.

4.2.1. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за правна лица
као  понуђача,  члана  групе  понуђача  или  подизвођача,  доказује  се  достављањем
следећих доказа: (прилози) 

4.2.1.1  Извод из регистра Агенције за привредне регистре.- ПРИЛОГ БР.1

4.2.1.2.   Извод из казнене евиденције,  односно уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за неку од кривичних дела против привреде, кривична дела
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре. – ПРИЛОГ БР.2

4.2.1.3. Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера обављања
делатности,  или  потврде  Агенције  за  привредне  регистре  да  код  овог  органа  није
регистровано,  да  му  је  као  привредном  друштву  изречена  мера  забране  обављања
делатности – ПРИЛОГ БР.3



4.2.1.4. Уверења Пореске управе Министарства финансија Републике Србије и потврда
јединице  локалне  самоуправе  –  Локалне  пореске  администрације  о  измиреним
порезима и доприносима или потврда да се понуђач налази у поступку приватизације. –
ПРИЛОГ БР.4

4.2.1.5.  –  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом  (Важећа
дозвола надлежног органа  (решења о  издавању лиценце за  обављање енергетске
делатности трговине  нафтом и  дериватима нафте) издате  од стране  Агенција  за
енергетику Републике Србије.) - ПРИЛОГ БР.4а

Доказ из тачке 4.2.1.2,  и  4.2.1.4. не може бити старији од 2 месеца пре отварања
понуда, а доказ из тачке  4.2.1.3.  мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда. 

4.2.2. Доказивање испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке
доказује се достављањем следећих доказа уз понуду: 

4.2.2.1  Извештај  о  бонитету  –  образац  БОН-ЈН,  који  издаје  Агенција  за  привредне
регистре,  који  мора  да  садржи:  статусне  податке  понуђача,  сажети  биланс  стања  и
биланс успеха за претходне три обрачунске године ( 2011,2012 и 2013).  – ПРИЛОГ
БР.5

Извештајем понуђач доказује да је у претходне три обрачунске године остварио  приход
у минималном износу од 100.000.000,00 динара. 

Привредни субјекат који у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по
систему простог књиговодства, доставља:
- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак
грађана на приход од самосталних делатности,  издат од стране надлежног пореског
органа  на  чијој  територији  је  регистровано  обављање  делатности  за  претходне  три
године ( 2011, 2012 и 2013. годину.)  и 
-  потврду  пословне  банке  о  оствареном  укупном  промету  на  пословном  –текућем
рачуну за претходне три обрачунске године.

Привредни субјекат који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања,
(паушалац), доставља:
-  Потврду  пословне  банке  о  оствареном  укупном  промету  на  пословном-текућем
рачуну за претходне три обрачунске године. 

Овај доказ треба да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално,
односно група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати
овај услов за понуђача.

4.2.2.2.Списак испоручених добара (гасно уље екстра лако евро ЕL), у претходних пет
година  (2009,  2010,  2011,2012  и  2013)  уз  потврде  потписане  и  оверене  од  стране
наручиоца и  фотокопије  уговора  за  та добра у  укупном  минималном  износу  од
50.000.000,00 динара. (без ПДВ-а).



Потврду  о  испорученим  добрима  оверава  наведени  наручилац  под  кривичном  и
материјалном одговорношћу. – ПРИЛОГ БР.6

За  случај  да  понуђач  не  приложи  тражене  доказе  у  минимално  наведеном  износу
понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Овај доказ треба да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално,
односно група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати
овај услов за понуђача.

4.2.2.3 фотокопије радних књижица заједно са фотокопијом МА обрасца или другог
одговарајућег обрасца,  за  минимум  пет (5) запослених  радника у радном односу  –
ПРИЛОГ БР.7

Овај доказ треба да поднесе понуђач у случају ако понуду подноси самостално,
односно група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати
овај услов за понуђача.

4.2.2.4 Важећа дозволу надлежног органа (решење о издавању лиценце за обављање
енергетске  делатности складиштење  нафте  и  деривата  нафте)  издате  од  стране
Агенције за енергетику Републике Србије . –ПРИЛОГ БР.8

Овај  доказ  треба  да  поднесе  понуђач  у  случају  ако  понуду  подноси  самостално,
односно група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати овај
услов за понуђача.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИЊИНЕ ПОНУДУ 

5  .1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда  и  остала  документација  која  се  односи  на  понуду  мора  бити  на  српском
језику. 

5  .2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ

Понуда  треба  да  садржи  све  ПРИЛОГЕ  и  ОБРАСЦЕ  захтеване  конкурсном
документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и
оверен печатом од стране одговорног лица. 

Понуда мора бити увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да се не могу
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. 

Понуду понуђач подноси у затвореној коверти, на омоту ставити назнаку ПОНУДА ЗА
ЈН БР:  5Д/14 -  Набавка лож уља евро ЕL (гасно уље екстра лако евро ЕL)  – Не
отварати – На полеђини коверте је дужан да назначи назив, адресу, телефон и особу за
контакт.



Понуђач мора понуду и све  обрасце 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.

Образац бр.9 ,,Потврда наручиоца о испорученим добрима'' може бити приложен и
на оригиналном обрасцу наручиоца, али мора бити наведено: предмет уговора, година
реализације, вредност уговора без ПДВ-а и вредност уговора са ПДВ-ом. Понуда ће
бити одбијена као неодговарајућа ако нема све наведено.

Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.
Сви  обрасци  морају  бити  попуњени,  потписани  и  оверени  печатом  од  стране
одговорног лица. Уколико понуду подноси група понуђача сваки образац мора бити
потписан и печатиран од стране овлашћеног лица члана групе понуђача.

Овлашћено  лице  понуђача  који  наступа  самостално  је  дужно  да  попуни  ,,Модел
уговора'', (Образац  бр.12) па  рафира  све  стране,  овери  печатом  и  потпише,  чиме
потврђује да прихвата све елементе уговора.
У случају ангажовања подизвођача горе наведене радње у вези са  моделом уговора
врши понуђач, а када се ради о групи понуђача  овлашћени члан групе понуђача.

Понуда мора да садржи све доказе захтеване конкурсном документацијом. Докази о
испуњености услова могу се доставити у неовереним фотокопијама. Изабрани понуђач
ће у року који одреди Наручилац, а не краћи од 5 дана од дана пријема писменог позива
Наручиоца,  доставити  на  увид оригинал или оверену копију доказа о  испуњености
услова из члана 75. Закона о јавним набавкама. 

Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у
потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као неприхватљива. 

Понуда ће бити одбијена као неприхватљива и у следећим случајевима: 
- уколико понуду и остале обрасце дефинисане конкурсном документацијом понуђач не
поднесе на оригиналним обрасцима.
- не садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом, 
- на полеђини коверте није назначен назив, адреса понуђача, телефон и име контакт
особе, 
- понуђач истовремено учествује у више од једне понуде (самостално и као подизвођач;
самостално и као члан групе понуђача; као подизвођач и члан групе понуђача). 

5  .2.1. Рок за достављање и отварање понуда 

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу:  Општина Димитровград, 18320
Димитровград,  улица  Балканска  2.,  сваког  дана  од  7:00  до  15:00  часова  у  затвореној
коверти са назнаком:ПОНУДА ЗА ЈН РАДОВА БР: 5Д/14 - Набавка лож уља евро ЕL
(гасно уље екстра лако евро ЕL)  – Не отварати – 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за
контакт.



 
Крајњи рок за достављање понда је 24.10.2014.године и то до 10:00 часова.
 
Понуде  које  стигну  после  наведеног  рока  сматраће  се  неблаговременим.
Неблаговремене  понуде  се  неће  отварати  и  по  окончању  поступка  отварања  биће
враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

5  .2.2. Отварање понуда 

Јавно отварање понуда ће се обавити 24.10.2014.године са почетком у 10:30 часова у
просторијама Општине Димитровград, ул.  Балканска бр.2,  уз  присуство овлашћених
представника понуђача. 
Представник  понуђача,  пре  почетка  јавног  отварања  понуда  дужан  је  да  поднесе
Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда,  које  је  заведено  код  понуђача,  оверене  печатом  и  потписано  од  стране
одговорног лица понуђача. 

5  .3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

5  .4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

Понуђач  може  да  измени,  допуни  или  опозове своју  понуду  до  истека  рока  за
подношење понуда. 
Све  измене  или  допуне  достављају  се  наручиоцу  у  затвореној  коверти  са
назнаком:,,ИЗМЕНА ПОНУДЕ''  или ,,ДОПУНА ПОНУДЕ''  за  ЈАВНУ НАБАВКУ
ДОБАРА БР. 5Д/14: Набавка лож уља евро ЕL (гасно уље екстра лако евро ЕL)

Понуђач може да опозове већ поднету понуду, уз писани захтев за опозив, до истека
рока  за  подношење понуда.  Ако  то  уради  после  истека  рока  за  подношење понуда
наручилац  је  овлашћен  да  уновчи  средство  финансијског  обезбеђења  за  озбиљност
понуде.

5.5. 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 

5.6.  Понуђач, уколико ангажује подизвођача мора да наведе у својој понуди проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од
40%, и да наведе део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

5  .7. СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА   

Саставни  део  заједничке  понуде  је  споразум  којим  се  понуђачи  из  групе  понуђача
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, (ПРИЛОГ БР 9) а
који обавезно садржи податке о: 



5.7.1. 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 издати рачун
 

- Рачуну на који ће бити извршено плаћање
 

- Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

 
5  .8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА  

Начин и место испоруке: сукцесивно, у складу са потребама купца на адресу  Општине
Димитровград ул. Балканска 2, Димитровград.

Рок испоруке : након испостављања појединачног захтева наручиоца у року који одреди
добављач у понуди.

Рок плаћања: након испоруке добара,  по сваком појединачном захтеву наручиоца, и по
претходно извршеном квалитативно-квантитативном пријему добара и испостављању
фактуре са тачно наведеним називима и количинама испоручених добара.

Количине добара у спецификацији дате су оквирно. Наручилац се не обавезује да ће за
време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити мање или
веће количине у зависности од својих конкретних потреба. Количине добара дате су као
помоћ  понуђачима  за  квалитетно  формирање  понуђене  цене  и  лако  упоређивање
понуда.

5  .9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује трошкове транспорта  и  друге дажбине, понуђач је
дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Цене не смеју бити више од упоредивих тржишних цена за ту врсту добра (гасно уље
екстра лако евро ЕL).  У супротном Наручилац може раскинути уговор, са отказним
роком од седам дана од дана достављања писаног обавештења о раскиду.



5  .10.  ВРСТА,  САДРЖИНА,  НАЧИН  ПОДНОШЕЊА,  ВИСИНА  И  РОКОВИ
ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Наручилац  нема  исказане  захтеве  за  врсту,  садржину,  начин  подношења,  висину  и
рокове обезбеђења.

5  .11 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом,
да  затражи  додатне  информације  или  појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде,
Најкасније 5 дана од истека рока за подношење понуде. 

5  .12. ЗАХТЕВАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА:
У циљу прегледа, вредновања и упоређивања понуда Наручилац може од понуђача, у
писменој форми, тражити додатна објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је
обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде,
достави одговор,  у супротном ће се његова понуда одбити, као неприхватљива. 

5  .13. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

5  .14.  ЕЛЕМЕНТИ  КРИТЕРИЈУМА  ЗА  ДОДЕЛУ  УГОВОРА  У  СИТУАЦИЈИ
КАДА  ПОСТОЈЕ  ДВЕ  ИЛИ  ВИШЕ  ПОНУДА  СА  ИСТОМ  ПОНУЂЕНОМ
ЦЕНОМ 

У случају постојања две или више понуда са истом понуђеном ценом,  предност ће
имати  понуда са краћим роком испоруке добара. У случају постојања две или више
понуда са истом понуђеном ценом и истим роком испоруке добара,  предност  ће имати
понуда која је пристигла прва. 

5.15. При састављању понуде понуђач је дужан да поштује обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштита
животне средине као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине, а
што гарантује потписивањем ,,Изјаве'', (Образац бр.11) 

5.16. Накнада за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

5  .17. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  Републичкој  комисији,  а  предаје  Наручиоцу
непосредно или поштом, препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца. Примерак захтева за заштиту
права  подносилац  истовремено  доставља  Републичкој  комисији  за  заштиту права  у
поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд. 



Рокови и начин подношења захтева за заштиту права дати су чланом 149, а садржина 
захтева чланом 141. Закона о јавним набавкама (,,Сл.Гласник'' бр.124/12) 

Такса се уплаћује: 
Текући рачун: 840-742221834-57 Модел: 97 
Позив на број: 50-016 
Прималац: Буџет Републике Србије 
Износ: 80.000 динара 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у поступку
јавне набавке, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

5  .18. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Уговор ће бити закључен у року од 8 (осам) дана од  дана  када се стекну законски услови
за закључење уговора.

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
(Образац бр.13)

Образац понуде се припрема тако да попуњен од стране понуђача садржи:
 
6.1.  Опште  податке  о  понуђачу,  односно  сваком  понуђачу  из  групе  понуђача,  као  и
подизвођачима  (пословно  име  или  скраћени  назив  из  одговарајућег  регистра,  адреса
седишта, матични број, порески идентификациони број, име особе за контакт и др)
 
6.2. Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити
краћи од 30 дана.
 
6.3. Предмет, цену и остале податке који су релевантни за закључење Уговора. 

6.4. Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу као и делу
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

7. МОДЕЛ УГОВОРА 
(Образац бр.12)

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално је дужно да попуни модел уговора,
парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе
уговора.

У случају ангажовања подизвођача горе наведене радње у вези са моделом уговора врши
понуђач, а када се ради о групи понуђача  овлашћени члан групе понуђача.

8.СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Структура цена је дефинисана кроз образац понуде.
 
9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
(Образац бр.14)



У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови
прибављања средства обезбеђења. 

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
(Образац бр.10)
Изјавом  о  независној  понуди  понуђач  под  пуном  материјалном  и  кривичном
одговорношћу  потврђује  да  је  понуду  поднео  независно,  без  договора  са  другим
понуђачима или заинтересованим лицима. 



Образац 1

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

РЕДНИ
БРОЈ

ПРИЛОГА/
ОБРАСЦА 

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

Документ
достављен

Заокружити
Да/Не  

Интернет адреса на којој
се  могу  проверити
тражени докази

ПРИЛОГ
БР.1

Извод из Агенције за привредне регистре као
доказ да је понуђач регистрован

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.2

Извод из казнене евиденције, односно уверења
надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства  унутрашњих  послова,  не
старија  од  ДВА  месеца   пре  отварања
понуда.

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.3

Потврда  надлежног  суда  (привредни  и
прекршајни)  или  потврда  Агенције  за
привредне регистре којом доказује да му није
изречена  мера  забране  обављања  делатности
која  је  предмет  јавне  набавке,  мора  бити
издата  након  објављивања  позива  за
подношење понуда.

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.4

Потврда  –  Пореске  управе  Министарства
финансија  Републике  Србије  и  Потврда
локалних  пореских  органа  о  измиреним
порезима  и  доприносима  или  потврда  да  се
понуђач налази у  поступку приватизације,  не
старија  од  ДВА  месеца   пре  отварања
понуда.

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.4а

Важећа  дозвола  надлежног  органа  за
обављање делатности која је предмет јавне
набавке,  ако  је  таква  дозвола  предвиђена
посебним прописом  (решења о издавању
лиценце  за  обављање  енергетске
делатности  трговине  нафтом  и
дериватима  нафте) издате  од стране
Агенција за енергетику Републике Србије.)

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.5

Извештај  о  бонитету  –  образац  БОН-ЈН,
који  издаје  Агенција  за  привредне
регистре,  који  мора  да  садржи:  статусне
податке  понуђача,  сажети биланс стања и
биланс успеха за претходне три обрачунске
године  (  2011,2012  и  2013).  Да  над
понуђачем  није покренут поступак стечаја
или  ликвидације,  односно  предходни
стечајни  поступак  понуђач  доказује
изводом из регистра Агенције за привредне
регистре

ДА НЕ



ПРИЛОГ
БР.6

Списак испоручених  добара  (гасно  уље
екстра  лако  евро  ЕL) ,  у  претходних  пет
година  (2009,  2010,  2011,2012  и  2013)  уз
потврде  потписане  и  оверене  од  стране
наручиоца и  фотокопије  уговора  за  та
добра  у  укупном  минималном  износу  од
50.000.000,00 динара. (без ПДВ-а).
Потврду  о  испорученим  добрима  оверава
наведени  наручилац  под  кривичном  и
материјалном одговорношћу.

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.7

фотокопије  радних  књижица  заједно  са
фотокопијом  МА  обрасца  или  другог
одговарајућег обрасца, за минимум пет (5)
запослених 

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.8

Важећа дозволу надлежног органа (решење
о  издавању  лиценце  за  обављање
енергетске  делатности складиштење нафте
и  деривата  нафте)  издате  од  стране
Агенције за енергетику Републике Србије . 

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.

Споразум групе понуђача ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.1

Образац  за  оцену  испуњености  услова
понуђача и члана групе понуђача из члана 75.и
76. Закона о јавним набавкама

ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.1а

Образац  за  оцену  испуњености  услова
подизвођача из члана 75.и 76. Закона о јавним
набавкама

ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.2

Подаци о понуђачу ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.3а

Изјава  понуђача  да  не  наступа  са
подизвођачима

ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.3б

Изјава понуђача о ангажовању подизвођача ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.4

Општи подаци о подизвођачу ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.5

Изјава чланова групе који подносе заједничку 
понуду

ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.6

Општи подаци о члану групе понуђача ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.7

Изјава понуђача о лицу одговорном за 
испоруку добара

ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.8

Списак испоручених добара ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.9

Потврда Наручиоца о испорученим добрима ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.10

Изјава о независној понуди ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.11

Изјава понуђача ДА НЕ



ОБРАЗАЦ
БР.12

Модел уговора ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.13

Понуда ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.14

Трошкови припреме понуде ДА НЕ

ОБРАЗАЦ  КОПИРАТИ  У  ПОТРЕБНОМ  БРОЈУ  ПРИМЕРАКА  ЗА  СВАКОГ  ЧЛАНА  ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА.

Понуђач  није  дужан  да  доставља  доказе  који  су  јавно  доступни  на  интернет
страницама  надлежних органа,  али  је  у  обавези  да  наведе  интернет  адресе  на
којима могу да се провере тражени докази.

Датум:    _______________

Потпис овлашћеног лица:

М.П.                       ______________________



Образац 1а

Образац за оцену испуњености услова  ПОДИЗВОЂАЧА из члана 75.и 76. Закона о
јавним набавкама

Бр.прилога ДОКУМЕНТ

Прилог уз
понуду

Заокружити ДА
или НЕ

Интернет адреса на
којој се могу

проверити тражени
докази

1.
Извод из Агенције за привредне регистре 

ДА НЕ

2.

Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверења
надлежног  суда  и  надлежне  полицијске  управе
Министарства  унутрашњих послова,  не  старија
од ДВА месеца  пре отварања понуда.

ДА НЕ

3.

Потврда  надлежног  суда  (привредни  и
прекршајни) или потврда Агенције за привредне
регистре којом доказује да му није изречена мера
забране  обављања  делатности  која  је  предмет
јавне  набавке,  мора  бити  издата  након
објављивања позива за подношење понуда.

ДА НЕ

4.

Потврда  –  Пореске  управе  Министарства
финансија Републике Србије и Потврда локалних
пореских  органа  о  измиреним  порезима  и
доприносима или потврда да се понуђач налази у
поступку  приватизације,  не  старија  од  ДВА
месеца  пре отварања понуда.

ДА НЕ

Напомена:

ОБРАЗАЦ  КОПИРАТИ  У  ПОТРЕБНОМ  БРОЈУ  ПРИМЕРАКА  ЗА
ПОДИЗВОЂАЧЕ УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Понуђач није дужан да доставља доказе за подизвођача,  који су јавно доступни на
интернет  страницама  надлежних  органа,  али  је  у  обавези  да  наведе  интернет
адресе на којима могу да се провере тражени докази.

Датум:    _______________

Потпис овлашћеног лица:

М.П.                       ______________________



  
Образац 2

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

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

ПДВ број

  

              Датум:    _______________                     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

             ____________________________________

     ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 М.П.               ____________________________________



Образац 3а

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди
за јавну набавку добара,  бр.5Д/14:  Набавка лож уља евро ЕL  (гасно уље
екстра лако евро ЕL) , изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.



Образац 3б

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке добара, бр.5Д/14: Набавка лож уља евро
ЕL (гасно уље екстра лако евро ЕL) , ангажоваћемо следеће подизвођаче:

Редни бр.
Назив

подизвођача
Позиција радова

које изводи

Учешће подизвођача
у понуди

(процентуално)

1.

2.

3.

Датум: _______________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.

Максимално учешће подизвођача је 40% од укупне вредности понуде



Образац 4.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача

Наслов и седиште подизвођача

Одговорна особа

Особа за контакт

Телефон

Телефакс

E-mail

Текући рачун подизвођача

Матични број подизвођача

Порески број подизвођача – ПИБ

ПДВ број подизвођача

ОБРАЗАЦ  КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ КОПИЈА ЗА ВЕЋИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА

    Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

       ____________________________________

      ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

      М.П.                 ____________________________________



Образац 5.

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ
ПОНУДУ

Број понуде: _____________
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку за јавну
набавку добара, бр.  5Д/14 - Набавка лож уља евро ЕL  (гасно уље екстра
лако евро ЕL).

Овлашћујемо члана  групе  ______________________________  да  у  име  и  за
рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем.

ПУН НАЗИВ,
СЕДИШТЕ,  ЧЛАНА

ГРУПЕ

 ДОБАРА КОЈЕ ЋЕ
ИСПОРУЧИТИ
ЧЛАН ГРУПЕ

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА
ГРУПЕ У ПОНУДИ

(процентуално)

ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И
ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ

Овлашћени члан:

Потпис одговорног
лица:

М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног
лица:

М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног
лица:

М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног
лица:

М.П.

Датум____________________
Учешће  овлашћеног   члана  групе  не  може  бити  мање  од  40% од  укупне
вредности понуде.



Образац 6.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

 

Назив члана групе понуђача

Седиште и адреса члана групе 
Понуђача
Одговорно лице члана групе 
(потписник уговора)

Особа за контакт

Телефон

Телефакс

Е-mail

Текући рачун предузећа и банка

Матични број понуђача

Порески број предузећа – ПИБ

ПДВ број

* Податке оверава члан групе понуђача. Фотокопирати образац  у потребном броју за сваког члана 
   групе понуђача.

    Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

       ____________________________________

      ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                         М.П.              ____________________________________



Образац   7  .

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА
У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Бр. Име и презиме  
Назив привредног субјекта који ангажује одговорно

лице за испоруку добара:

1.

2.

3.

      Датум: _____________
  

                                                                                       Потпис одговорног лица 
 

                                                               М.П.                 ________________________

Напомена:  Потписује и оверава одговорно лице понуђача који наступа самостално или са 

подизвођачем, односно овлашћени члан групе понуђача .

 

 



Образац 8
СПИСАК ИСПОРУЧРНИХ ДОБАРА

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама прилажемо Списак  испоручених
добара (гасно уље екстра лако евро ЕL) у претходних пет година 2009, 2010, 2011 , 2012
и 2013) 

Редни
број

Предмет уговора
Вредност

радова
Назив наручиоца

Укупна вредност уговора:

Датум: ____________________ Потпис одговорног лица
 

_______________________

М.П.



Образац 9.

ПОТВРДА
_____________________________________ 

(Назив наручиоца) 
_____________________________________ 

         (Адреса) 

Овим потврђујемо да је предузеће 
________________________________________________________________________ , 
из 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ , 

(заокружи  облик  наступања:  а)  самостално;  б)  члан  групе;  ц)  овлашћени  члан;  д)
подизвођач) 

за потребе Наручиоца: _____________________________________________________ 

квалитетно и у уговореном року испоручило добра : ________________________________
_____________________________________________________________________________

(навести врсту  добара) 

у вредности од ________________________________ динара без пдв-а, 
односно у вредности ______________________________ динара са пдв-ом 
а на основу уговора број ____________________________ од _________________. 

Ова Потврда се издаје ради учешћа у ЈН  бр.5Д/14 - Набавка лож уља евро ЕL
(гасно уље екстра лако евро ЕL).  и у друге сврхе се не може користити. 

Особа за контакт Наручиоца: ______________________________, 
Телефон: _________________ 

Датум:____________________ Потпис овлашћеног лица Наручиоца 
_______________________________

М.П.



Образац 1  0  .

ИЗЈАВА
О

НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо  под  пуном  материјалном,  моралном  и  кривичном
одговорношћу да наступамо независно у поступку јавне набавке добара:
Набавка лож уља евро ЕL (гасно уље екстра лако евро ЕL), број ЈН 5Д/14,
без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима. 

Датум: _______________  Потпис овлашћеног лица 

       ___________________________ 

М.П. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 
подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћени  члан групе понуђача .



Образац 1  1  .
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном, моралном  и кривичном одговорношћу изјављујем да
сам при састављању понуде у поступку јавне набавке  бр:5Д/14  Набавка лож
уља  евро  ЕL  (гасно  уље  екстра  лако  евро  ЕL),   поштовао  обавезе  које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада,  заштити  животне  средине,  и  гарантујем  да  сам  ималац  права
интелектуалне својине.

 

Датум:______________________                    Име и презиме овлашћеног лица

                                                             ____________________________
                                         м.п.                        
                                                                     Потпис овлашћеног лица
                             
                                                             ____________________________

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 
подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћени  члан групе понуђача .



Образац бр.1  2
МОДЕЛ УГОВОРА

 
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ЛОЖ УЉА

Закључен између:
Општина  Димитровград, улица Балканска  2,  ПИБ: 101045378, Матични број:
06867804,  које заступа председник  општине  Небојша  Иванов (у  даљем тексту:
Наручилац)

и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс:...............................................................
кога заступа......................................................................................................
(у даљем тексту: Добављач),

Основ уговора:
Јавна набавка у отвореном поступку, број: 5Д/14

 ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Члан 1.

Предмет овог уговора је  Набавка лож уља евро ЕL (гасно уље екстра лако евро
ЕL),  у  количини од  25  000  литара,  према  понуди  Добављача  заведеној  под  бројем
________  од  ___________  2014.  године  и  техничкој  спецификацији  из  конкурсне
документације, која чини саставни део овог уговора.
(Добављач  наступа  са  са  подизвођачем  _____________________,  ул.
____________________ из _______________, који ће делимично извршити предметну
набавку, у делу: __________________).

ЦЕНА: Члан 2.

Цена за  добра наведена у  чл.1  овог  уговора   износи _________________динара без
ПДВ-а, односно ___________ динара са ПДВ-ом.
Цене  лож  уља  утврђују  се  у  складу  са  кретањима  цена  на  тржишту  лож  уља.
Испоручена добра  ће се фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан испоруке, а
која  је  јавно  објављена.  Под даном испоруке  подразумева  се  дан када је  Добављач
предао лож уље Наручиоцу.
Наведене количине у понуди представљају оквирне - планиране количине. Стварна
купљена  (испоручена) количина предметног добра путем уговора о јавној набавци
може бити већа  или  мања у  зависности од потреба наручиоца,  уз  ограничење да



укупна  плаћања  без  пореза  на  додату  вредност  не  смеју  прећи  укупан  износ
процењене вредности јавне набавке за цео период важења уговора.

РОК ИСПОРУКЕ: Члан 3.

Добављач  се  обавезује  да  уговорену  количину  купљених  добара  изврши  у  више
сукцесивних испорука, на основу писмених поруџбина Наручиоца.
Рок за извршење сваке појединачне испоруке износи _______ дана од дана пријема
поруџбине Наручиоца.
Испорука се сматра извршеном када уговорне стране потпишу записник о преузимању
добара.
Рок  испоруке  на  адресу  дефинисану  у  захтеву  је  _______   дана  од  дана  пријема
поруџбине Наручиоца.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТАТИВНИ ПРИЈЕМ И РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 4.

Квалитативни пријем добара врше овлашћени представници уговорних страна о чему
се саставља Записник.
Добављач је дужан да при свакој испоруци достави писмени извештај о испитивању
квалитета. 
У  случају  испоруке  робе  неодговарајућег  квалитета  Наручилац  задржава  право  да
раскине уговор и захтева надокнаду штете.

ПЛАЋАЊЕ: 
Члан 5.

Наручилац  се  обавезује  да  плати  Добављачу  фактурисану  цену  добара  по
испостављенoм  рачуну  (фактури)  по  сваком  појединачном  захтеву наручиоца,  и  по
претходно извршеном квалитативно-квантитативном пријему добара и испостављању
фактуре са тачно наведеним називима и количинама испоручених у року од_______
дана пријема фактуре.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА: 
Члан 6.

Уговорне стране су се споразумеле да све евентуалне спорове решавају договорно. У 
случају спора уговара се надлежност Привредног суда у Нишу



ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ: Члан 7.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.

Члан 8. 

Овај уговор ступа на снагу даном  потписивања обе уговорне стране.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна 
страна задржава по 2 (два) примерка.

               ПРОДАВАЦ  ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
                                Председник

   _________________________ ___________________________
             Небојша Иванов, дипл.прав.

         
 

Напоме  н  а: Модел уговора попунити, потписати и оверити. У случају подношења
заједничке понуде, односно наступа са подизвођачем, у моделу уговора морају бити
наведени сви чланови групе из групе понуђача, односно сви ангажовани подизвођачи.



Образац  бр.  1  3

Понуда бр         __________ од  ___________               за јавну набавку добара  у отвореном 
поступку, број 5Д/14 – Набавка лож уља евро ЕL (гасно уље екстра лако евро ЕL).

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање
уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

    Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

                           В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ



Напомена:   заокружити  начин   подношења  понуде   и   уписати  податке   о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности
набавке који ће  извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће  извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који
подносе понуду  са  подизвођачем,а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у  табели,   потребно је да се наведени  образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.



4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

   Напоме  н  а         :  Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само
они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира  у  довољном  броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.



Ре
д.б
р.

Опис добра
Јед.
мере

Количина

Јединична цена
по јединици
мере (динара
без ПДВ-а)

Трошкови
транспорта по
литру(динара
без ПДВ-а)

Укупна цена за
тражену

количину(динара
без ПДВ-а)

1 Лож уље лит.
25 000
литара

4 УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
                                                               
динара

5 ПДВ
                                                               
динара

6 УКУПНО СА ПДВ-ом
                                                               
динара

Цене не смеју бити више од упоредивих тржишних цена за лож уље.  У супротном
Наручилац  може  раскинути  уговор,  са  отказним  роком  од  седам  дана  од  дана
достављања писаног обавештења о раскиду.
Начин  и  место  испоруке: сукцесивно,  у  складу  са  потребама  купца  на  адресу
Наручиоца: Општина Димитровград  ул. Балканска 2, 18320 Димитровград.
Рок испоруке: у року од _______ дана од дана испостављања појединачног захтева
наручиоца.
Рок  плаћања: у  року  од_______дана  од  дана  испоруке  добара,   по  сваком
појединачном  захтеву  наручиоца,  и  по  претходно  извршеном  квалитативно-
квантитативном пријему добара и испостављању фактуре са тачно наведеним називима
и количинама испоручених добара.
Рок  важења  понуде је  _______  календарских  дана  од  дана  отварања  понуде.
(минимално 30 дана).
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу: ______ %.
Део предмета јавне набавке који ће извршити прекоподизвођача ________________.

                                        
Напоме  н  е:

Наведене  количине  у  табели  представљају  оквирне  -  планиране  количине.  Стварна  купљена
(испоручена) количина предметног добра путем уговора о јавној набавци може бити већа или мања у
зависности од потреба наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не
смеју прећи укупан износ процењене вредности јавне набавке за цео период важења уговора.
 

Датум Понуђач
мп

Напоме  н  е:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да   су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац   понуде   потписују  и  печатом  оверавају  сви
понуђачи  из  групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе (у писаној
форми у понуди) који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде



     Образац  бр.14

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У  складу са  чланом  88.  ЗЈН  став  1.  ("Сл.  гласник  РС"  број  124/2012),  прилажемо
структуру  трошкова  насталих  приликом  припреме  понуде  број  _________________  од
____________2014. године у отвореном поступку  број  ЈНМВ  5Д/14 –  Набавка лож уља
евро ЕL (гасно уље екстра лако евро ЕL).

Редни
број

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС

1.

2.

3.

4.

УКУПНО динара:

     (Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде) 

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

У случају обуставе  потупка  јавне  набавке  из  разлога  који  су на  страни Наручиоца,
Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у
складу  са  техничким  спецификацијама  наручиоца  и  трошкове  прибављања  средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан
од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  и  печатом  оверен  Образац  трошкова  припреме
понуде , сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

                Датум:                                            Потпис овлашћеног лица понуђача:

___________________                            м.п.                  __________________________________


