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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Наручилац: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за
материјалне ресурсе,
ЈАВНА НАБАВКА - услуга ускладиштења нафтних деривата.

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ПО ПАРТИЈАМА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 23-Н
октобар 2016. године
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и
68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број Решења о
образовању комисије за јавну набавку припремљена је:

К О Н К У РС Н А Д О К У М ЕН ТА Ц И ЈА
у отвореном поступку за јавну набавку услуга - ускладиштење нафтних деривата за потребе
Пореске управе Сектора за материјалне ресурсе по партијама
ЈН број 23-Н
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. П одаци о наручиоцу
1.1 Н аручилац: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе,
1.2.Адреса: Београд, улица Саве Машковића 3-5.,
1.3.Интернет страница:’^^^риге.§оу.г8
2. В рста поступка јав н е набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку по партијама, у складу са
ЗЈН („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Правилником о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015) и другим подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
3. П редмет ја в н е набавке
Предмет јавне набавке бр. 23-Н 500-404-01-00948/2016 I5007 је набавка услуга
ускладиштења нафтних деривата за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе.
4. Ц иљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
услуга - ускладиштења нафтних деривата.

5. К онтакт (лице или служба)
Лице за контакт: Саша Станчић, тел. 509-045; фах 241-041.
Комуникација у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних
набавки одвија се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као
и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки. Комуникација на напред
наведен начин, а у складу са одредбама чл. 20. ЗЈН, обавља се у радне дане наручиоца и то од
понедељка до петка у времену од 07:30 до 15:30 часова. Сва пошта (питања, документација,
појашњења и сл.) послата наручиоцу путем телефакса или електронском поштом, после
радног времена наручиоца, сматраће се да је од стране наручиоца примљена првог наредног
радног дана (субота, недеља и државни празници не сматрају се радним данима).
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. П редмет јавн е набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН 23-Н/2016 су услуге ускладиштења нафтних деривата
за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе у отвореном поступку, на
период од 12 месеци.
О зн ака из опш тег речника: 63120000-6 услуге чувања и складиштења
2. П артије

-

Јавна набавка је обликована у две партије и то:
Партија 1 се односи на ускладиштење минимум 20 тона разних нафтних деривата за
потребе РО Ниш,
Партија 2 се односи на ускладиштење минимум 20 тона разних нафтних деривата за
потребе осталих Регионалних одељења Пореске управе (Београд, Нови Сад,
Крагујевац),

За обадве партије важи да место ускладиштења мора да буде лако приступачно за
ауто-цистерну или друго адекватно возило кој им би се превозили нафтни деривати, и мора
да буде у близини неке главне саобраћајнице (ауто-пут, магистрални пут и сл.).

III ВРСТА, ТЕХ Н И Ч К Е К А РА К ТЕРИ СТИ КЕ (СП Е Ц И Ф И К АЦИ ЈЕ )
КВАЛИТЕТ, К О ЛИ ЧИ Н А И О П И С ДОБАРА, РАДОВА И Л И УСЛУГА, НАЧ И Н
С П РО В О Ђ ЕЊ А К О Н Т РО Л Е И О БЕ ЗБЕ Ђ И В А Њ А ГАРАНЦ И ЈЕ КВАЛИТЕТА, РО К
И ЗВ РШ Е Њ А , М ЕС ТО И ЗВ РШ Е Њ А , ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ У С Л У ГЕ И СЛ.
1. В рста услуга предметне ја в н е набавке
Врста услуга јавне набавке Наручиоца су услуге ускладиштења нафтних деривата
за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе у отвореном поступку по
партијама, на период од 12 месеци.
2. Техничке карактери сти ке (спецификације)
Место ускладиштења мора да буде лако приступачно за ауто-цистерну којом би се
превозили нафтни деривати, да понуђач за складишнти простор има уредну документацију,
мора да буде обезбеђен да не би дошло до евентуалних крађа и сл.
IV У С Л О ВИ ЗА У Ч Е Ш Ћ Е У П О С Т У П К У ЈА В Н Е Н А БА ВКЕ ИЗ Ч Л . 75. И 76.
ЗАКОНА И У П У ТС ТВ О КАКО СЕ Д О К А ЗУ ЈЕ И С П У Њ Е Н О С Т ТИ Х У СЛОВА
О БА В ЕЗН И У С ЛО ВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне
услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
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ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Р.бр

1.

2.

3.

4.

5.

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) ЗЈН);
Да он и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних
дела
као
члан
организоване
криминалне групе, да није осуђиван
ИЗЈАВА која чини саставни део
за кривична дела против привреде,
конкурсне документације (Образац 5
кривична дела против животне
ове конкурсне документације), којом
средине, кривично дело примања или
понуђач под пуном материјалном и
давања мита, кривично дело преваре
кривичном одговорношћу потврђује да
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
испуњава услове за учешће у поступку
Да је измирио доспеле порезе,
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4)
доприносе и друге јавне дажбине у
и став 2. ЗЈН.
складу са прописима Републике
Изјава мора бити потписана од стране
Србије или стране државе када има
овлашћеног лица понуђача и оверена
седиште на њеној територији (чл. 75.
печатом.
ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
Да има важећу дозволу надлежног
Доказ за услов из чл. 75. ст. 1 тачка 5. :
органа за обављање делатности која
лиценца за складиштење нафте, деривата
је предмет јавне набавке (чл. 75. став
нафте
и
биогорива
издата
од
1. тачка 5)
Министарства енергетике РС.
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. ЗЈН).

У П У ТС ТВ О КАКО СЕ ДО К А ЗУ ЈЕ И С П У Њ Е Н О С Т УСЛОВА
> Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и
додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведог у табеларном
приказу додатних услова под редним бројем 1 , у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач
доказује достављањем И ЗЈА В Е (Образац 5 ове конкурсне документације), којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће
у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН,
дефинисане овом конкурсном документацијом.
> У колико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈА ВУ подизвођача (Образац 6 ове
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 23-Н/2016
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конкурсне документације) , потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
> У колико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају
заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5 ове конкурсне документације), мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
> Понуђач 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.
> Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не
достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Докази које ће наручилац захтевати су:
• О БА В ЕЗН И У С ЛО ВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу
обавезних услова - Доказ:
П равн а лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног привредног суда или Изјава образац 5,
П редузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу
обавезних услова - Доказ:
П равн а ли ца: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног
суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда
доставити И У В Е РЕ Њ Е В И Ш ЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично
дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
кри м и н ал Виш ег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе М УП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих, или
Изјава на обрасцу 5.
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П редузетници и ф изичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе М УП-а, којим се потврђује 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 (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта), или изјава на обрасцу 5.
Д окази не могу бити старији од д ва месеца пре о тварањ а понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3 наведен у табеларном приказу
обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације, или Изјава на обрасцу 5 конкурсне документације,
Д окази не могу бити старији од д ва месеца пре о тварањ а понуда.
4) Чл. 75. ст.1 тач. 5 ЗЈН, услов под редним бројем 4 наведен у табеларном приказу
обавезних услова да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке,
Доказ:
лиценца за складиштење нафте, деривата нафте и биогорива издата од Министарства
енергетике РС.
5) Чл. 75. став 2. , услов под редним бројем 5 наведен у табеларном приказу обавезних
услова да је понуђач 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,
Доказ:
ИЗЈАВА која чини саставни део конкурсне докум ентације (Образац 5 ове конкурсне
документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1)
до 4) и став 2. ЗЈН.
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
• П онуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води А генција за
привредне регистре не достављ ају доказе о испуњ ености услова из ч лан а 75. ст. 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН , сходно чл. 78. ЗЈН . Решење из Регистра понуђача који води
Агенција за привредне регистре, односно Извод о регистрованим подацима из
Регистра понуђача, јавн о су доступни на интернет страници Агенције за привредне
регистре - (www.apr.gov.rs).
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 23-Н/2016

8/40

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
V К РИ Т Е РИ ЈУ М И ЗА ДО ДЕЛ У УГОВОРА
У складу са чланом 84. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник
РС”, бр.124/2012...68/2015) и имајући у виду предмет набавке, Избор најповољније понуде
ће се извршити применом критеријума: „економски најповољ нија понуда“ .
Оцењивање и рангирање понуда (важи за обадве партије) вршиће се према
критеријумима који су вредновани следећим бројем пондера:
месечна цена услуге ускладиш тењ а ........................................... до 90 пондера
складиш ни к а п а ц и т е т ...................................................................... до 10 пондера,

(1) М есечна цена услуге у с к л а д и ш т е њ а .....................................................до 90 пондера
Израчунавање броја пондера по овом критеријуму вршиће се упоређивањем
понуђених цена ускладиштења на месечном нивоу.
Највећи могући број пондера по овом критеријуму је 90.
Понуда са најмањом понуђеном ценом месечног ускладиштења (Вмин) вреднује се са
90 пондера. Број пондера (Бв) за сваку понуђену цену која је већа од најниже (В), израчунава
се према формули:
В мин х 90
Бв = ---------------В

(2) С кладиш ни к а п а ц и т е т ........................................................................................до 10 пондера
41 -60 тона

21 - 40 тона

20 тона

10 пондера

5 пондера

1 пондер

У К У П Н О ................................................................................................................ 100 пондера
Елементи критеријум а, односно начин, на основу којих ће н аручилац изврш ити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или виш е понуда са истим бројем пондера
Уколико приликом рангирања понуда, две или више понуда буду вредноване истим
бројем пондера, уговор ће се доделити понуђачу који је имао најнижу понуђену цену
месечног ускладиштења. Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, уговор ће
се доделити понуђачу који нуди највећи смештајни капацитет.
Ако и тада две или више понуда буду вредноване истим бројем пондера (исту
понуђену цену и исти смештајни капацитет), избор најповољније понуде биће извршен
жребањем у складу са чланом 84. став 4. Закона.
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Поступак жребања спроводи комисија за предметну јавну набавку у просторијама
наручиоца, у присуству овлашћених представника понуђача, о чему ће се сачинити записник.
Жребање ће се извршити тако што ће комисија за јавну набавку дати на увид
представницима понуђача цедуље са исписаним називима понуђача, пресавити их на начин
да текст не буде видљив и ставити их у посуду.
Затим ће један од представника понуђача, насумице извући једну цедуљу из посуде у
којој се налазе цедуље са исписаним називима понуђача.
Понуђачу који је назначен на цедуљи која је насумице извучена из посуде, биће
додељен уговор о јавној набавци.
Ако се ниједан од позваних понуђача не одазове на писани позив наручиоца и не
присуствује заказаном жребању, из посуде у којој се налазе цедуље са исписаним називима
понуђача, један од чланова комисије насумице ће извући једну цедуљу и понуђачу
назначеном на истој, биће додељен уговор о јавној набавци.
У поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор путем жребања, у случају
када не присуствује ниједан од позваних понуђача, водиће се записник који ће потписати
комисија за предметну јавну набавку и који ће бити достављен понуђачима који не
присуствују поступку жребања.
V I ОБРАСЦИ К О ЈИ Ч И Н Е САСТАВНИ Д ЕО ПОНУДЕ:
(1) образац понуде-образац 1а за партију и 1б и партију 2;
(2) образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни-образасци 2а и 2б;
(3) образасци трошкова припрема понуде - образац 3а и 3б;
(4) образац изјаве о независној понуди-образац 4;
(5) образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у
поступку јавне набавке - чл. 75 и 76. ЗЈН, - образац 5а,
(6) образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке - образац 5б;
(7) модели уговора за партију 1 и 2 - образац 6а и 6б ;
(8) образац изјаве о чувању поверљивих података-образац 7;
(9)Споразум о заједничком извршењу јавне набавке (доставља се у случају подношења
заједничке понуде.
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Образац 1а

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Партија 1
Понуда бр __________________ од
за јавну набавку услуга
ускладиштења нафтних деривата за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе
РО Ниш - партија 1, на период од 12 месеци - ЈН број 23-Н/2016.
1)О П Ш ТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача (пословно име или
скраћени назив из одговарајућег
регистра):
Адреса понуђача (адреса седишта):

Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Уписан у јавни Регистар понуђача који се
води код АПР-а
Датум уписа у јавни Регистар понуђача
који се води код АПР-а
Име особе за контакт:

а) да

б) не

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефотокопир
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ П О ДН О СИ :
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
Н апомена: 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.
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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:
Уписан у регистар понуђача /уписати
да или не/
Адреса интернет странице на којој су
доступни подаци о испуњености
обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка
1) до 4) Закона о јавним набавкама

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:
Уписан у регистар понуђача /уписати
да или не/
Адреса интернет странице на којој су
доступни подаци о испуњености
обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1)
до 4) Закона о јавним набавкама

Н апомена: 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 подизвођа
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој
1) понуди:
Адреса:

2)

3)

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у регистар понуђача /уписати
да или не/
Адреса интернет странице на којој су
доступни подаци о испуњености
обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1)
до 4) Закона о јавним набавкама
Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у регистар понуђача /уписати
да или не/
Адреса интернет странице на којој су
доступни подаци о испуњености
обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1)
до 4) Закона о јавним набавкама
Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у регистар понуђача /уписати
да или не/
Адреса интернет странице на којој су
доступни подаци о испуњености
обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1)
до 4) Закона о јавним набавкама

Н апомена: 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.
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1)
О П И С П РЕДМ ЕТА Н А БА ВКЕ: услуга ускладиштења нафтних деривата за потребе
Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе Регионалног одељења Ниш у отвореном
поступку, на период од 12 месеци - ЈН број 23-Н/2016.
5.1. Рок важења понуде:____ дана од дана отварања понуда.
(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)
5.2 Цена услуге месечног ускладиштења

динара без пдв-а,

5.3 Смештајни капацитет који се нуди (заокружити):
а) 20 тона
б) 21-40 тона
в) 41 - 60 тона

ПОНУЂАЧ

У
Дана

2016. године

М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомене:
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 који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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Образац 1б

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Партија 2
за јавну набавку услуга
Понуда бр _________________ од
ускладиштења нафтних деривата за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе
- партија 2, на период од 12 месеци- ЈН број 23-Н/2016.
1)О П Ш ТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача (пословно име или
скраћени назив из одговарајућег
регистра):
Адреса понуђача (адреса седишта):

Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Уписан у јавни Регистар понуђача који се
води код АПР-а
Датум уписа у јавни Регистар понуђача
који се води код АПР-а
Име особе за контакт:

а) да

б) не

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефотокопир
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ П О ДН О СИ :
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
Н апомена: 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.
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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:
Уписан у регистар понуђача /уписати
да или не/
Адреса интернет странице на којој су
доступни подаци о испуњености
обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка
1) до 4) Закона о јавним набавкама

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:
Уписан у регистар понуђача /уписати
да или не/
Адреса интернет странице на којој су
доступни подаци о испуњености
обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1)
до 4) Закона о јавним набавкама

Н апомена: 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 подизвођа
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој
1) понуди:
Адреса:

2)

3)

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у регистар понуђача /уписати
да или не/
Адреса интернет странице на којој су
доступни подаци о испуњености
обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1)
до 4) Закона о јавним набавкама
Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у регистар понуђача /уписати
да или не/
Адреса интернет странице на којој су
доступни подаци о испуњености
обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1)
до 4) Закона о јавним набавкама
Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у регистар понуђача /уписати
да или не/
Адреса интернет странице на којој су
доступни подаци о испуњености
обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1)
до 4) Закона о јавним набавкама

Н апомена: 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.
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2)
О П И С П РЕДМ ЕТА Н А БА ВКЕ: услуга ускладиштења нафтних деривата за потребе
Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе Регионалних одељења Београд, Крагујевац и
Нови Сад у отвореном поступку, на период од 12 месеци - ЈН број 23-Н/2016.
5.1.

5.2.
5.3.

Рок важења понуде:_____ дана од дана отварања понуда.
(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)
Цена услуге месечног ускладиштења ___________ динара без пдв-а,
Смештајни капацитет који се нуди (заокружити):
а) 20 тона
б) 21-40 тона
в) 41-60 тона

У ___________________
Д ан а______________ 2016. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомене:
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 који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 23-Н/2016

18/40

Образац 2а

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
П ар ти ја 1
1.
2.
3.
4.

Цена услуге месечног ускладиштења без без пдв-а износи:_________ динара
Стопа ПДВ-а: ______ %
Износ П Д В -а:___________ динара
Цена услуге месечног ускладиштења са пдв-ом износи:_________ дин.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач је дужан да попуни све рубрике у обрасцу, односно да упише цену без ПДВа, стопу ПДВ-а, износ ПДВ-а и цену са ПДВ-ом.

М есто___________________
Д атум :__________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
______________________

НАПОМЕНА: Образац структуре цена понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац структуре цена потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе, који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац структура цене.
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Образац 2б

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
П ар ти ја 2
1.
2.
3.
4.

Цена услуге месечног ускладиштења без без пдв-а износи:
Стопа ПДВ-а: ______ %
Износ П Д В -а:___________ динара
Цена услуге месечног ускладиштења са пдв-ом износи:__

дин.

дин.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач је дужан да попуни све рубрике у обрасцу, односно да упише цену без ПДВа, стопу ПДВ-а, износ ПДВ-а и цену са ПДВ-ом.

Место

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Датум:

НАПОМЕНА: Образац структуре цена понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац структуре цена потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе, који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац структура цене.
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Образац 3а

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Партија 1
У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач_____________________________________,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за ЈН 23 Н/2016, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

И ЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА

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 дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум

М.П.

Потпис понуђача
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Образац 3б

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Партија 2
У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач_____________________________________,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за ЈН 23 Н/2016, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА

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 дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум

М.П.

Потпис понуђача
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Образац 4
О БРА ЗА Ц И ЗЈА ВЕ О Н Е ЗА В И С Н О Ј П О Н УД И

У складу са чланом 26. Закона_____________________________
(Назив понуђача)
даје:

И ЗЈА ВУ
О Н Е ЗА В И С Н О Ј П О Н У Д И
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуга ускладиштења нафтних деривата за потребе Пореске управе,
Сектора за материјлане ресурсе у отвореном поступку по партијама, на период од 12 месеци
ЈН број 23-Н/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац
ће
одмах
обавестити
организацију
надлежну
за
заштиту
конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да
је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у
смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. М ера забране учешћа у поступку
јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђа Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 5а)
ОБРАЗАЦ И ЗЈА В Е ПОНУЂАЧА О И С П У Њ Е Н О С Т И О БА ВЕЗН И Х И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА У Ч Е Ш Ћ Е У П О С Т У П К У ЈА В Н Е Н А БА ВКЕ - Ч Л . 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
И ЗЈАВУ
Понуђач _________________________________________________ у поступку јавне набавке
услуга ускладиштења нафтних деривата обликовану по партијама, за потребе Наручиоца
Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе, у отвореном поступку на период од 12
месеци број ЈН 23-Н испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
3) Понуђач 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) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:______________
Датум:______________

Понуђач:
М.П.

_______________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин
сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 5б)
ОБРАЗАЦ И ЗЈА В Е ПОДИЗВОЂАЧА О И С П У Њ Е Н О С Т И О БА ВЕЗН И Х УСЛОВА ЗА
У Ч Е Ш Ћ Е У П О С Т У П К У ЈА В Н Е Н А БА ВКЕ - Ч Л . 75. З ЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
И ЗЈАВУ

Подизвођач __________________________________________________у поступку јавне набавке
услуга ускладиштгења нафтних деривата обликовану по партијама за потребе Пореске
управе, Сектора за материјалне ресурсе у отвореном поступку на период од 12 месеци, број
ЈН 23-Н испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
3) Подизвођач 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) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:______________________________
Датум:______________

М.П.

Подизвођач:
_______________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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Образац 6а
М О Д ЕЛ УГО ВОРА
Партија 1
Уговорне стране:
Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, ул. Саве
Машковића 3-5, Београд ПИБ: 100020943, коју заступа на основу Решења о преносу
овлашћења директора Пореске управе Број: 000-119-00-0556-10-1/2015-10001
од
21.06.2016.године и на основу Решења Владе РС 24 Број:119-8272/2016 од 13.09.2016., в.д.
помоћника директора Пореске управе - Сектор за материјалне ресурсе Видоје Јевремовић
(у даљем тексту наручилац), са једне стране
и
са седиштем у ___________________ , у л и ц а______________
П И Б :_________________ Матични број: _________________
Број рачуна:_______________________________Назив банке
кога заступа____________________________________
(у даљем тексту: пружалац услуга).

.5

Ч л ан 1.
Овај се Уговор закључује на основу Одлуке о додели уговора број
_________________ о д __________2016.године.

.5

23-Н

Ч л ан 2.
Обавезе по овом Уговору које ће доспевати почев од 01.01.2017.године па надаље, за
све време трајања уговора морају бити у оквирима износа који ће бити предвиђени
прописима којима се уређује извршење Буџета РС 2017 годину, а у супротном, Наручилац
има право да овај Уговор без, по себе штетних последице, једнострано раскине, /откаже/,
или измени.
Ч л ан 3.
Пружалац услуга се обавезује да може да прими на ускладиш тењ е___________ тона
разних нафтних деривата, који ће бити ускладиштени на адреси:_________________________

Ч л ан 4.
Пружалац услуге је материјално одговоран за ускладиштење и чување ускладиштених
нафтних деривата, као и за обезбеђење свих мера противпожарне заштите.
Ч л ан 5.
Цена месечне услуга ускладиштења нафтних деривата и зн оси ____________ динара без
пдв-а. Укупна вредност уговора износи____________________динара без пдв-а.
Ч л ан 6.
Уговорне стране су сагласне да је уговрена цена фиксна за све време трајања уговора.
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Ч л ан 7.
Пружалац услуга приликом ускладиштења нафтних деривата својим мерним
инструментима утврђује количину истих у присуству представника наручиоца и сачињава
записник о томе. У записнику се обавезно наводи врста нафтног деривата да ли је извршена
анализа или не, број Решења или Записника о одузимању односно Потврде када је у питању
Пореска полиција.
Наручилац је у обези да обезбеди превоз нафтних деривата до места ускладиштења.
Ч л ан 8.
Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, Пружалац услуга се
обавезује да на дан закључења овог уговора, преда Наручиоцу сопствену соло меницу за
добро извршење посла, потписану од стране овлашћеног лица и «оверену» печатом,
регистровану код банке, а која се може попунити на износ 10% од вредности уговора.
Обавезно уз меницу доставити менично овлашћење које мора да буду попуњено, потписано
и печатом оверено, картон депонованих потписа оверен печатима понуђача и пословне банке
и захтев за регистрацију менице.
Уколико пружалац услуга приликом закључења уговора не достави меницу, уговор се
закључује са одложеним условом и почиње да се примењује од дана предаје менице, а који
не може бити дужи од десет дана од дана потписивања уговора.
Меницу за «добро извршење посла» Наручилац може наплатити у року од 12 месеци
и 10 дана дуже, рачунајући од дана важења уговора, и то за случај да Пружалац услуга
неуредно, неблаговремено и /или/ неквалитетно извршава уговором преузете обавезе.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност сопствене соло менице мора се продужити за исти број дана.
Наручилац враћа средство финансијског обезбеђења у року од 30 дана након истека
рока на који је издата.
Ч л ан 9.
Рачуне /месечне/ на име услуге ускладиштења, пружалац услуга доставља наручиоцу
- кориснику услуга у текућем месецу за претходни месец и то непосредно преко писарнице,
или препорученом поштом на адресу Наручиоца /Пореска управа РО за материјалне ресурсе
Ниш, Страхињића Бана, бб/.
Рок плаћања месечног рачуна /исправног/ је фиксни и износи 20 дана, рачунајући од
истека последњег дана претходног месеца. Ако рок-валута плаћања пада у нерадни дан,
сматраће се да је Наручилац плаћање уредно извршио и када то учини првог наредног радног
дана.
Рачун мора да садржи и све друге елементе утврђене Законом о ПДВ.
Ч л ан 10.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким
лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који
други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
Ч л ан 11.
Пружалац услуга је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15и 68/15), без одлагања писмено
обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из члана 77. која
наступи током важења Уговора и да је документује на прописани начин.
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Ч л ан 12.
Пружалац услуга ће уговорену обавезу из члана 1 овог Уговора извршити самостално
или
Пружалац услуга ће уговорену обавезу из члана 1. овог Уговора извршити са
подизвођачима____________________________________________________________________
(навести назив и седиште подизвођача)
или
Пружалац услуга ће уговорену обавезу из члана 1. овог Уговора извршити са групом
понуђача (заједничка понуда)_________________________________________________________
(навести назив и седиште учесника у заједничкој понуди)
Ч л ан 13.
Овај Уговор ступа на снагу након потписивања од стране овлашћених лица уговорача а
примењује се почев од дана ускладиштења горива, о чему ће уговорне стране сачинити
записник о ускладиштењу.
Ч л ан 14.
Овај се Уговор закључује на одређено време, на период од 12 месеци.
Ч л ан 15.
Оба уговарача имају право да једнострано раскину /откажу/ уговор, за случај да
«други» уговарач не поштује сопствене обавезе преузте уговором. У овом случају, отказни
рок за оба уговарача износи 60 дана.
Отказ се доставља у писаној форми другом уговарачу непосредно, на потпис, или
путем препоручене поште са повратницом.
Ч л ан 16.
На односе уговарача који овим Уговором нису уређени, сходно ће се примењивати
одговарајуће одредбе ЗОО и одредбе других позитивних прописа.
Ч л ан 17.
Спорови који евентуално настану из овог Уговора, уговарачи ће решавати заједнички
споразумно, а за случај немогућности споразумног решавања спорова, исте ће решавати
стварно надлежни суд у Нишу.
Ч л ан 18.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака, од којих по 2 (два), по
потписивању и протоколисању задржава сваки уговарач.
НАРУЧИЛАЦ
В.Д. ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

Напомена:
Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се изјасни да је у свему сагласан са
моделом уговора и да прихвата да у случају да му се додели уговор, исти закључи у складу са моделом уговора
из предметне конкурсне документације.Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем.
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М О Д ЕЛ УГО ВОРА
Партија 2

Образац 6б

Уговорне стране:
Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, ул. Саве
Машковића 3-5, Београд ПИБ: 100020943, коју заступа на основу Решења о преносу
овлашћења директора Пореске управе Број: 000-119-00-0556-10-1/2015-10001 од
21.06.2016.године и на основу Решења Владе РС 24 Број:119-8272/2016 од 13.09.2016., в.д.
помоћника директора Пореске управе - Сектор за материјалне ресурсе Видоје Јевремовић
(у даљем тексту наручилац), са једне стране
и
са седиштем у ___________________ , ули ца______________
ПИБ:
Матични број: _________________
Број рачуна:_______________________________Назив банке
кога заступа____________________________________
(у даљем тексту: пружалац услуга).

.5

Ч л ан 1.
Овај се Уговор закључује на основу Одлуке о додели уговора број
_________________ о д __________2016.године.

.5

23-Н

Ч л ан 2.
Обавезе по овом Уговору које ће доспевати почев од 01.01.2017.године па надаље, за
све време трајања уговора морају бити у оквирима износа који ће бити предвиђени
прописима којима се уређује извршење Буџета РС 2017 годину, а у супротном, Наручилац
има право да овај Уговор без, по себе штетних последице, једнострано раскине, /откаже/,
или измени.
Ч л ан 3.
Пружалац услуга се обавезује да може да прими на ускладиш тењ е___________ тона
разних нафтних деривата, који ће бити ускладиштени на адреси:_________________________

Ч л ан 4.
Пружалац услуге је материјално одговоран за ускладиштење и чување ускладиштених
нафтних деривата, као и за обезбеђење свих мера противпожарне заштите.
Ч л ан 5.
Цена месечне услуга ускладиштења нафтних деривата и зн оси ____________ динара без
пдв-а. Укупна вредност уговора износи____________________динара без пдв-а.
Ч л ан 6.
Уговорне стране су сагласне да је уговрена цена фиксна за све време трајања уговора.
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Ч л ан 7.
Пружалац услуга приликом ускладиштења нафтних деривата својим мерним
инструментима утврђује количину истих у присуству представника наручиоца и сачињава
записник о томе. У записнику се обавезно наводи врста нафтног деривата да ли је извршена
анализа или не, број Решења или Записника о одузимању односно Потврде када је у питању
Пореска полиција.
Наручилац је у обези да обезбеди превоз нафтних деривата до места ускладиштења.
Ч л ан 8.
Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, Пружалац услуга се
обавезује да на дан закључења овог уговора, преда Наручиоцу сопствену соло меницу за
добро извршење посла, потписану од стране овлашћеног лица и «оверену» печатом,
регистровану код банке, а која се може попунити на износ 10% од вредности уговора.
Обавезно уз меницу доставити менично овлашћење које мора да буду попуњено, потписано
и печатом оверено, картон депонованих потписа оверен печатима понуђача и пословне банке
и захтев за регистрацију менице.
Уколико пружалац услуга приликом закључења уговора не достави меницу, уговор се
закључује са одложеним условом и почиње да се примењује од дана предаје менице, а који
не може бити дужи од десет дана од дана потписивања уговора.
Меницу за «добро извршење посла» Наручилац може наплатити у року од 12 месеци
и 10 дана дуже, рачунајући од дана важења уговора, и то за случај да Пружалац услуга
неуредно, неблаговремено и /или/ неквалитетно извршава уговором преузете обавезе.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност сопствене соло менице мора се продужити за исти број дана.
Наручилац враћа средство финансијског обезбеђења у року од 30 дана након истека
рока на који је издата.
Ч л ан 9.
Рачуне /месечне/ на име услуге ускладиштења, пружалац услуга доставља наручиоцу
- кориснику услуга у текућем месецу за претходни месец и то непосредно преко писарнице,
или препорученом поштом на адресу Наручиоца /Пореска управа РО за материјалне ресурсе
Ниш, Страхињића Бана, бб/.
Рок плаћања месечног рачуна /исправног/ је фиксни и износи 20 дана, рачунајући од
истека последњег дана претходног месеца. Ако рок-валута плаћања пада у нерадни дан,
сматраће се да је Наручилац плаћање уредно извршио и када то учини првог наредног радног
дана.
Рачун мора да садржи и све друге елементе утврђене Законом о ПДВ.
Ч л ан 10.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким
лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који
други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
Ч л ан 11.
Пружалац услуга је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15и 68/15), без одлагања писмено
обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из члана 77. која
наступи током важења Уговора и да је документује на прописани начин.
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Ч л ан 12.
Пружалац услуга ће уговорену обавезу из члана 1 овог Уговора извршити самостално
или
Пружалац услуга ће уговорену обавезу из члана 1. овог Уговора извршити са
подизвођачима____________________________________________________________________
(навести назив и седиште подизвођача)
или
Пружалац услуга ће уговорену обавезу из члана 1. овог Уговора извршити са групом
понуђача (заједничка понуда)_________________________________________________________
(навести назив и седиште учесника у заједничкој понуди)
Ч л ан 13.
Овај Уговор ступа на снагу након потписивања од стране овлашћених лица уговорача
и примењуј е се од дана ускладиштења горива, о чему ће уговорне стране сачинити записник
о ускладиштењу.
Ч л ан 14.
Овај се Уговор закључује на одређено време, на период од 12 месеци.
Ч л ан 15.
Оба уговарача имају право да једнострано раскину /откажу/ уговор, за случај да
«други» уговарач не поштује сопствене обавезе преузте уговором. У овом случају, отказни
рок за оба уговарача износи 60 дана.
Отказ се доставља у писаној форми другом уговарачу непосредно, на потпис, или
путем препоручене поште са повратницом.
Ч л ан 16.
На односе уговарача који овим Уговором нису уређени, сходно ће се примењивати
одговарајуће одредбе ЗОО и одредбе других позитивних прописа.
Ч л ан 17.
Спорови који евентуално настану из овог Уговора, уговарачи ће решавати заједнички
споразумно, а за случај немогућности споразумног решавања спорова, исте ће решавати
стварно надлежни суд у Нишу.
Ч л ан 18.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака, од којих по 2 (два), по
потписивању и протоколисању задржава сваки уговарач.
НАРУЧИЛАЦ
В.Д. ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

Напомена:
Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се изјасни да је у свему сагласан са
моделом уговора и да прихвата да у случају да му се додели уговор, исти закључи у складу са моделом уговора
из предметне конкурсне документације.Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем.
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Образац 7
ОБРАЗАЦ И ЗЈА В Е О ЧУ ВА Њ У П О В Е РЉ И В И Х ПОДАТАКА

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу укључујући и
подизвођаче, да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне
јавне набавке и приликом реализације уговора, чувати и штитити као поверљиве и да ћу све
информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити
без обзирана на степен те поверљивости.
(Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део уговора)

Д атум:_________________
М.П.

Потпис овлашћеног лица
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VII У П У ТС ТВ О ПОНУЂАЧИМ А КА КО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1) ПОДАЦИ О ЈЕ ЗИ К У НА К О ЈЕ М ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉ ЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2) НАЧИН НА К О ЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊ ЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Регионално
одељење за материјалне ресурсе Ниш, ул. Страхињића Бана бб, 18000 Ниш, са назнаком:
,,Понуда за јавн у н абавку услуга ускладиш тењ а наф тних деривата за потребе П ореске
управе, С ектора за м атеријалне ресурсе у отвореном поступку, на период од 12 месеци,
ЈН бр. 23-Н/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” за п а р т и ју /е
. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 07.12.2016. године до 12:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
□ Понуда мора бити у складу са Законом о јавним набавкама, позивом за подношење понуда
и конкурсном документацијом,
□ понуђач понуду доставља у писаном облику на обрасцима садржаним у конкурсној
документацији,
□ обрасце и изјаве дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити
њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и
оверава печатом,
□ потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све
услове из конкурсне документације.
• евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца, изјава и модела уговора из
конкурсне документације и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити
печатом и потписом одговорног лица,
Уколико понуду подноси група понуђача обрасце дате у конкурсној документацији
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у
конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди, Изјаве о поштовању
обавеза из чл. 75. став (2). Закона) који морају бити потписани и оверени печатом од стране
сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из
групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев
образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу),
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према
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наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде
сагласно чл. 81. Закона.
3) О ТВА РА Њ Е П О Н УДЕ
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда,
дана 07.12.2016.године у 12:15 часова на адреси: Пореска управа, РО Ниш ул. Страхињића
бана бб.
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају
комисији за јавну набавку наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку
јавног отварања понуда које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано
од стране одговорног лица понуђача.
4) П А РТ И ЈЕ
Набавка је обликована по партијама - две партије.
5) ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМ А
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6) НАЧИН И ЗМ ЕН Е, Д О П У Н Е И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство
финансија,Пореска управа, РО Ниш ул. Страхињића бана бб, са назнаком:
„И змена понуде за јав н у н абавку услуга ускладиштења нафтних деривата за потребе
Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе у отвореном поступку по партијма, на
период од 12 месеци, ЈН бр. 23-Н/2016 - Н Е ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавн у набавку услуга ускладиштења нафтних деривата за потребе
Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе у отвореном поступку по партијма, на
период од 12 месеци, ЈН бр. 23-Н/2016 - Н Е ОТВАРАТИ” или
„О позив понуде за јав н у набавку услуга ускладиштења нафтних деривата за потребе
Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе у отвореном поступку по партијма, на
период од 12 месеци, ЈН бр. 23-Н/2016 - Н Е ОТВАРАТИ” или
„И змена и допуна понуде за ја в н у набавку услуга ускладиштења нафтних деривата за
потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе у отвореном поступку по партијма,
на период од 12 месеци, ЈН бр. 23-Н/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” .
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
7) О БА В Е Ш Т Е Њ Е ПОНУЂАЧУ К О ЈИ ЈЕ СА М О СТА ЛН О П О ДН ЕО ПОНУДУ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
Све понуде које су поднете супротно овој забрани наручилац ће одбити.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
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8) АНГАЖ ОВАЊ Е ПОДИЗВОЂАЧА
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1а и Образац 1б) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 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.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
9) У ЧЕС ТВ О В А Њ Е У ЗА ЈЕ Д Н И Ч К О Ј ПОНУДИ
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове изчлана 75. став 1.
тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
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.
Споразумом се уређују и друга питања, а која наручилац не одређује овом конкурсном
документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни
облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Понуђачи који поднесу заједничку понудуодговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара,за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
10) НАЧИН И У С Л О В И П ЛА Ћ А Њ А , ГАРАНТНИ РО К , КАО И ДРУГЕ
О К О Л Н О С Т И ОД К О ЈИ Х ЗА ВИ СИ П РИ Х ВА ТЉ И ВО СТ ПОНУДЕ
10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћањ а.
Рок плаћања износи 20 дана и представља број дана од истека задњег дана претходног
месеца до дана плаћања рачуна.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Уколико је изабрани понуђач страно правно или физичко лице дужан је да пре
закључења уговора достави доказ о отвореном нерезидентном динарском рачуну и да
приликом закључења уговора достави доказ о томе.
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10.2. Захтев у погледу рока важ ењ а понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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 на може мењати
понуду.
11) ВАЛУТА И НАЧИН НА К О ЈИ МОРА ДА БУДЕ Н А ВЕДЕН А И ИЗРАЖ ЕНА
Ц ЕН А 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.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
12) ПОДАЦИ О ДРЖ АВН О М ОРГАНУ И Л И О РГА Н И ЗА Ц И ЈИ , О ДН О СН О
ОРГАНУ И Л И С Л У Ж Б И Т Е РИ Т О Р И ЈА Л Н Е А У ТО Н О М И ЈЕ
ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ М О ГУ БЛ А Г О В РЕМ ЕН О Д О Б И Т И ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О
П О РЕ С К И М ОБАВЕЗАМ А, ЗА Ш ТИ Т И Ж И В О ТН Е С РЕД И Н Е, ЗА Ш ТИ Т И П РИ
ЗАПОШ Љ АВАЊ У, У СЛО ВИ М А РАДА И СЛ., А К О ЈИ СУ ВЕЗА Н И ЗА И ЗВ РШ Е Њ Е
УГОВОРА О ЈА В Н О Ј НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
13) П ОДАЦИ О В РС ТИ , СА ДРЖ ИНИ, НАЧИНУ П О Д Н О Ш ЕЊ А , В И С И Н И И
РО К О В И М А О Б Е ЗБ Е Ђ Е Њ А И С П У Њ Е Њ А О БАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да приликом закључења уговора за сваку партију посебно достави:
Средство ф инансијског обезбеђења за добро изврш ењ е посла и то бланко
соло меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а., у овом случају процењене вредности. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице је 10
дана дужи од рока важења уговора.
Уколико пружалац услуга приликом потписивања уговора не достави соло
меницу, уговор се закључује са одложеним условом и почиње да се примењује од дана
предаје соло менице, а који не може бити дужи од седам дана од дана потписивања
уговора.
Наручилац је дужан да гаранцију „за добро извршење посла“, уколико не буде
наплаћена, врати изабраном понуђачу - пружаоцу услуга, у року од 30 дана од дана
истека уговора.
У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља добављач
који је у Споразуму одређен као носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
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ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.
Меница мора бити регистрована у складу са Одлуком о ближим условима,
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.гласник РС“, бр.
56/2011).
Услови достављања менице на наплату јесу: (1) да је претходно, Пружалац
услуга од стране Наручиоца писаним путем упозорен на конкретна понашања која се
квалификују као непоштовање уговорних обавеза, (2) да је Пружалац услуга и после
добијања упозорења, наставио са непоштовањем уговорених обавеза, (3) да је
Наручилац сачинио службену белешку и констатовао чињенице /непоштовање
уговорних обавеза/, које је Пружалац услуга учинио пошто је претходно примио
упозорење из тачке (1).
Евентуално одбијање изабраног понуђача да непосредно пре потписивања
уговора достави сопстевне «соло» менице, наручилац ће сматрати да је понуђач одбио
да закључи уговор о јавној набавци и у том случају може да закључи уговор са првим
следећим најповољнијим понуђачем, а све сходно члану 113. Закона о јавним
набавкама.
14) ЗА Ш ТИТА П О В Е РЉ И В О С Т И ПОДАТАКА К О ЈЕ Н А РУ Ч И Л А Ц СТАВЉ А
ПОНУЂ АЧИМ А НА РАСПОЛАГАЊ Е, У К Љ У Ч У ЈУ Ћ И И Њ И Х О ВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити,
без обзира на степен те поверљивости.Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о
понуђачима садржане у понуди који су посебним прописима утврђени као поверљиви и које
је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

15) П РЕУ ЗИ М А Њ Е Т Е Х Н И Ч К Е Д О К У М ЕН ТА Ц И ЈЕ И ПЛАНОВА
Предметна јавна набавка не садржи техничку документацију и планове.
16) ДОДАТНЕ И Н Ф О РМ А Ц И ЈЕ И Л И П О ЈА Ш Њ Е Њ А У В ЕЗИ СА
П РИ П РЕ М А Њ Е М ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у складу са чланом 63. став 2. Закона у писаном облику
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде,при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији,најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се уз напомену:„Захтев за додатним
инф орм ацијам а или појаш њ ењ им а конкурсне документације, н абавка услуга
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ускладиш тењ а наф тних деривата за потребе П ореске управе, С ектор за м атеријалне
ресурсе у отвореном поступку по п артијам а, на период од 12 месеци, број: ЈН 23Н/2016.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
Уколико понуђач изабере комуникацију путем електронске поште или факсом,
наручилац ће пријем документа вршити у току радног дана и радног времена од 7.30 до 15.30
часова (субота, недеља и државни празници не сматрају се радним данима).
Када једна страна изабере комуникацију путем електронске поште или факсом дужна
је да у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама, на захтев стране која врши
достављање, потврди пријем сваког документа достављеног на изабрану адресу електронске
поште или број факса када је то неопходно као доказ да је достављање извршено, а колико
такву потврду не изврши, узеће се претпоставка да је достављање предметног документа
извршено.
17) ДОДАТНА О Б ЈА Ш Њ Е Њ А ОД ПОНУЂАЧА П О С Л Е ОТВАРАЊА ПОНУДА
И К О Н ТРО Л А КОД ПОНУЂАЧА О Д Н О СН О Њ Е ГО В О Г ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су
од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда
која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом,
осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
18) П О Ш ТО В А Њ Е О БАВЕЗА К О ЈЕ П РО И ЗИ Л А ЗЕ ИЗ ВАЖ ЕЋИХ П РО П И СА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе 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. став 2.
Закона о јавним набавкама). (Образац бр. 5 и бр. 5а конкурсне документације).
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19) К О Р И Ш Ћ Е Њ Е П А ТЕНА ТА , КА О И О Д ГО В О РН О С Т ЗА П О ВРЕД У
ЗА Ш ТИ Ћ ЕН И Х ПРАВА И Н ТЕ Л ЕК ТУ А Л Н Е С В О ЈИ Н Е Т Р Е ЋИХ Л И Ц А
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
20) РО К О В И И Н А Ч И Н П О Д Н О Ш Е Њ А ЗАХТЕВА ЗА ЗА Ш ТИ Т У ПРАВА,
У П У ТС ТВ О О С А Д РЖ И Н И П О Т П У Н О Г ЗАХТЕВА ЗА ЗА Ш ТИ Т У ПРАВА У
С КЛ А ДУ СА Ч Л А Н О М 151. СТАВ 1. ТА ЧКА 1)-7) ЗА КОНА, И ЗН О С ТА КСЕ ИЗ
ЧЛ А Н А 156. СТАВ 1. ТА ЧКА 1)-3) ЗА КО Н А И У П У ТС ТВ О М О П О ТВ РД И ИЗ ЧЛА Н А
151. СТАВ 1. ТА ЧКА 6. ЗАКОНА К О ЈИ М СЕ П О Т В РЂ У ЈЕ ДА ЈЕ ТАКСА
И ЗВ РШ ЕН А , А К О ЈА СЕ П РИ Л А Ж Е УЗ ЗАХТЕВ ЗА ЗА Ш ТИ ТУ ПРАВА П РИ Л И К О М
П О Д Н О Ш Е Њ А ЗАХТЕВА Н А РУ Ч И О Ц У
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:
srdjan.stevanovic@purs.gov.rs, факсом на број 018/241-041или препорученом пошиљком са
повратницом.
Уколико се захтев за заштиту права доставља путем e-таП а или факса, исти се може
доставити радним даном од понедељка до петка, у радно време наручиоца од 7.30 до 15.30
часова (субота, недеља и државни празници не сматрају се радним данима).
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива или конкурсна документација наручиоца, захтев за заштиту права може се поднети
најкасније 7 (седам)дана пре исптека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио, захтев ће се сматрати благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока
за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 (десет)дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштитуправа на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници у року од 2 дана пријема захтева за заштиту
права.
1) Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
2) Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
3) Чињенице и доказе којима се повреде доказују;
4) Потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
5) Потпис подносиоца.
Као доказ о уплати таксе прихватиће се:
1.Потврда о изврш еној уп лати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога;
(3) износ таксе у висини од 120.000,00 динара;
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(4) број рачупа буиста: 840-30678845-06;
(5) шифру илаћања 153 шш 253;
(6) позив на број: подаци о броју плн ознаци јапис пабавкс иоводом којс сс подиосн захтсп »а
заштиту прапа;
(7) еврха: гакса за 3311; назип паручиоца; број или ознака januc иабапкс поводом којс сс
подпосм захтса за заштнту npaua;
(8) кориспнк: Буцст Рспубликс Србијс;
(9) пазмп уплатпоца, одиосно иазин иодпосиоца зпхтсва за заштмту ирава за којсг јс
изпршсиа уилата таксс;
(10) потпис onjiaiiilicnor лица банкс(иоштс).
2. Палог за унлату, прпн прнмсрак, опсрси потписом овлашИсиог лпца н исчатом банкс или
iiouirc, који слдржм ii другс слсментс из иотирдс о извршсиој уплати таксс навсдсис иод
тачком 1.
Поступак заштитс ирава понуђача рс^лисан јс одрсдбама чл. 138 -167. Закоиао јавним
набавкама.

21) РОК У ICOJEM TiE УГОВОР КИТИ ЗЛКЉУЧЕИ
Уговор о јавиој пабавци hc бигп достаил.си иоиуђачу којсм јс додсл.сн уговор у року
од 8 дана од даиа иротска рока за iiojuionicii»c захтспа за заштнту права нз члана 149. Закопа.
У случају да јс подиста само јсдиа попуда наручилац можс закључнтп уговор прс
истска рока за подношсњс захтсва за заштиту нрава, у складу са члаиом 112. став 2. тачка 5)
Законаојавним пабавкама.
Комисија у саставу:
1. Саша СтанчнИ _
2. Cpljan Стсваиов!
3. Славшпа Стсвап

/

Руководплац грумс
Cpljau СтсвановпИ
Шсф одсска
/1 ^
Саша СтанчпИ [
Коодрииатор
др Јасмипа МвановиИ Ккс
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