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Објављен Позив: 10.12.2018.

Крајњи рок за достављање
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Понуде доставити на адресу: Гимназија Ћуприја, ул. Карађорђева бр.57, 35230
Ћуприја

Јавно отварање понуда,
обавиће се
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35230 Ћуприја , дана 18.12.2018. године у  12,10 часова

Укупан број страна:
21



Гимназија, Карађорђева 57 35230 Ћуприја

ЈАВНА НАБАВКА – гасна уља

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.4 /18

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 ,
68/2015 , у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
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гласник РС ” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број .01- 2996 ,
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – гасно уље: екстра лако евро ЕЛ
ЈН бр 1.1.4 /18
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: Гимназија Ћуприја
Адреса: Карађорђева 57, 35230 Ћуприја
Mail: ravanica@ptt.rs
Интернет страница:
www.gimnazijacuprija.edu.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1.1.4 /18 су добра : гасно уље - екстра лако евро ЕЛ за грејање
школе.

4. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт - Тимотијевић Снежана
Е - mail адреса (или број факса):
ravanica@ptt.rs ; fax: 035/8476-535.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.1.4 /18 су : Добра – гасно уље - екстра лако евро ЕЛ.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

 гасно уље - екстра лако евро ЕЛ, оквирно 14000 литара , количина до
процењене вредности јавне набавке – 1.741.666,67,00 динара без ПДВ-а , 1
испорука - хитно по закључењу уговора , франко резервоар Наручиоца -
Карађорђева 57, 35230 Ћуприја
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА

1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке - лиценца Агенције за енергетику,
трговину нафтом, нафтиним дериватима, биогоривима и
компримованим природним гасом

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона и
услов из чл. 75.ст. 1 тач. 5) Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача , сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона .Услов из чл. 75.ст. 1 тач.
5) Закона , дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве , којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом,
осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, коју доставља у виду неоверене копије-
лиценцу Агенције за енергетику РС  за трговину нафтом ,  дериватима нафте ,
биогоривима и компримованим природним гасом . Лиценца мора бити важећа.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење
за потписивање.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.

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.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), и члана 75. став 2, а доказ
из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1.
тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

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

И З Ј А В У

Понуђач ___________________________________________________ [ навести назив понуђача ]
у поступку јавне набавке добра – гасно уље - екстра лако евро ЕЛ број 1.1.4 /18, испуњава све
услове из чл. 75. Закона , односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;

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);

4) Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75.
ст. 2. Закона).

Место:_____________ Понуђач:
Датум:_____________ М.П. _____________________
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

МАЛЕ ВРЕДНОСИ

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

И З Ј А В У

Понуђач ____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке: добра – гасно уље - екстра лако евро ЕЛ број 1.1.4 /18, испуњава све
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;

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);

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.

Место:_____________                                                            Понуђач:
Датум:_____________ _____________________
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти , затворену на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
Понуду доставити на адресу Гимназија Ћуприја, Карађорђева 57, 35230 Ћуприја са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку – добра – гасно уље , ЈН бр.1.1.4 /18 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року од 8 дана од дана
објављивања позива, односно до 18.12. 2018. године до 12 часова .Отварање понуда је
18.12.2018. године у 12,10 часова.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде
- Изјаву о испуњавању обавезних услова из члана 75. Закона
- Дозволу надлежног органа за обављање делатности дистрибуције и промета нафте и
деривата – важећу Лиценцу Агенције за енергетику , за трговину нафтом, дериватима
нафте, биогоривима и компримованим природним гасом у виду неоверене копије
- Образац изјаве о независној понуди
- Изјаву понуђача на његовом меморандуму да ће доставити тражено средство
финансијског обезбеђења
- Потписан и оверен модел уговора.

3. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ 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 наручиоца са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра- гасно уље ЈН бр.1.1.4 /18 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку –добра – гасно уље , ЈН бр.1.1.4 /18 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку –добра – гасно уље , ЈН бр.1.1.4 /18 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку –добра- гасно уље , ЈН бр.1.1.4 /18. - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. По истеку рока за подношење понуда
понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
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4. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

4.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема регистроване фактуре продавца за испоручена добра,
на основу документа који испоставља, а којим је потврђена – испорука добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

4.2. Захтев у погледу рока испоруке добара
Рок испоруке добара не може бити дужи од два дана од дана позива наручиоца за
испоруку.
Место испоруке добара је : франко резервоар наручиоца - цистерна у дворишту наручиоца – на
адресу наручиоца: Карађорђева 57, 35230 Ћуприја

4.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

5. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима рачунајући и трошкове превоза , које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке франко резервоар наручиоца, 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.

6. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.

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.
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7. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

8. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске
поште на e-mail. ravanica@ptt.rs или факсом на број.035/8476-535 тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 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.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.1.1.4 /18.
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.

9. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.
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.

10. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ .

11. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда са дужим роком важења понуде.Уколико две или више понуда имају исту цену и
исти рок важења понуде, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача која је прва
стигла наручиоцу.
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12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач је обавезан да уз понуду достави Изјаву на свом меморандуму, потписану и оверену од
стране овлашћеног лица да ће, уколико буде изабран као најповољнији понуђач,доставити
тражено средство обезбеђења. Уколико понуђач не достави изјаву понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Понуђач који буде изабран као најповољнији, дужан је да непосредно пре закључења уговора
достави потписану и оверену бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем за добро
извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% укупне вредности уговора без
ПДВ- а, са роком важности 30 дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе. Уз
сопствену меницу и менично овлашћење, понуђач се обавезује да достави захтев за
регистрацију менице од стране пословне банке и копију картона депонованих потписа.
Тражени инструмент финансијског обезбеђења мора бити, неопозив, безуслован, платив на први
позив и без права на приговор.
Уколико изабрани понуђач не достави напред наведено средство финансијског обезбеђења,
Наручилац неће закључити уговор са њим и може закључити уговор са првим следећим
понуђачем према условима из конкурсне документације.

13. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

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 и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

14. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име у складу са законом.

15. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права .
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку добра, оквирно -
14 000 л (четрнаест хиљада литара) гасног уља - екста лако ЕВРО ЕЛ, за потребе Наручиоца.

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

а) самостално б) са подизвођачем ц) заједничка понуда

Напомена: Заокружити једну од понуђених опција

Цена по литру изражена у динарима без ПДВ-а: дин.
ПДВ-е по стопи од 20%: дин.
Цена по литру изражена у динарима са ПДВ-ом дин.

2.  Рок за достављање гасног уља од момента захтева наручиоца __________ ( уписати рок не
дужи од  2 дана )
3. За делимично извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______) (уписати број подизвођача)
4.  Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом.
5. Важност понуде: ___( __________ ) дана од дана отварања понуда (минимално 60 дана )

М.п. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

/ потпис овлашћеног лица/
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2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - оквирно 14.000 литара гасног уља екстра лако евро ЕЛ /
Наручилац задржава право и на веће количине до процењене вредности набавке /

Цена по литру без ПДВ-а

Цена по литру са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде
(најмање 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке
(највише 2 дана од дана позива Наручиоца)

Датум Понуђач
М. П.

_____________________________ ________________________________

Напомена:

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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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.

15



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:

Напомена:

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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VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ И ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ
ПОНУДЕ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке добра – гасно уље ЈН бр 1.1.4 /18 , поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

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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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
о куповини гасног уља

Закључен између уговорних страна:

Гимназија ул. Карађорђева 57 , 35230 Ћуприја, матични број 07166877, ПИБ 101527685, ЈББК
01736, жиро рачун 840 -740660 - 30 код Управе за трезор , коју заступа директор Миљанић
Дарко / у даљем тексту : Купац / и
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
/ у даљем тексту : Продавац /

Основ уговора:
ЈНМВ број : 1.1.4./18
Број и датум одлуке о додели уговора:_______________
Понуда изабраног понуђача број,_________ од ___________

Члан 1.

Предмет уговора је куповина оквирно 14 000 литара гасног уља - екстра лако евро ЕЛ
/ у даљем тексту: гасно уље / из асортимана Продавца за потребе Купца , у свему према

понуди Продавца број _________ од _______ 2018. године . која је саставни део овог уговора.

Члан 2.

Цена добра из члана 1. овог Уговора без пореза на додату вредност је _____ динара по литру,
односно _____ динара по литру са обрачунатим порезом на додату вредност.
У цену из става 1. овог члана су урачунати трошкови превоза и остали трошкови које Продавац
има приликом испоруке добара , франко резервоар Купца.

Укупна вредност уговора за добра из члана 1 овог уговора износи 1.741.666,67динара без ПДВ-
а односно 2.090.000,00 динара са ПДВ-ом, што је процењена вредност набавке Купца.

Уговорне стране су сагласне да ће се коначна вредност уговора утврдити према стварно
испорученој количини гасног уља, с тим да укупна вредност уговора , која ће бити реализована,
не може бити већа од процењене вредности уговора , односно предмета јавне набавке која је
утврђена Финансијским планом и Планом јавних набавки Гимназије за 2018.годину, односно до
износа од 2.090.000,00 динара са ПДВ-ом.
Уговорена цена из става  првог овог члана не може се мењати пре истека рока важења понуде ,
односно реализације уговора.

Члан 3.

Испоручена добра Продавац ће фактурисати Купцу по цени из понуде број______ од ________.
Продавац ће Купцу испоставити рачун за стварно испоручену количину гасног уља  на основу
отпремнице Продавца за  испоруку Купцу .
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Члан 4.

Купац се обавезује да плаћање износа за испоручену количину гасног уља изврши у року до 45
дана од дана пријема исправне и регистроване фактуре од стране Продавца ,  по преносу
средстава из буџета локалне смоуправе  , уплатом на текући рачун Продавца који је назначен у
фактури.

Члан 5.

Купац је дужан да диспозицију за испоруку гасног уља  достави Продавцу у писаној форми
најкасније 2 радна дана пре испоруке на адресу Купца. Испорука добара из члана 1. овог уговора
обављаће се у Ћуприји, улица Карађорђева број 57 . Под даном испоруке подразумева се дан
када је Продавац предао гасно уље Купцу - франко резервоар.

Превоз гасног уља  врши се у организацији Продавца а Купац је дужан да организује пријем
гасног уља у периоду од 7,00 до 14,00 часова .
Примопредаја гасног уља ће се вршити у присуству овлашћених представника Продавца и
Купца.

Члан 6.

Продавац се обавезује да у тренутку закључења уговора Купцу преда : потписану и оверену
бланко сопствену меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла из Уговора , у
износу од 10% од вредности уговора без ПДВ- а, и са роком важности 30 дана дужим од рока
извршења укупно уговорене обавезе , која мора бити безусловна и платива на први позив, а у
корист Купца. Уз бланко сопствену меницу Продавац доставља попуњено, потписано и
оверено менично овлашћење из конкурсне документације , захтев за регистрацију менице од
стране пословне банке и копију картона депонованих потписа.

Продавац је сагласан да Купац активира достављену потписану и оверену бланко
сопствену меницу за добро извршење посла са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% од
вредности уговора без ПДВ-а, и са роком важности 30 дана дужим од рока извршења укупно
уговорене обавезе , у случају неиспуњавања уговорних обавеза од стране Продавца или раскида
уговора .

Члан 7.

Отпрема и пријем гасног уља  врши се по важећем Правилнику о односима у поступцима
испоруке природног гаса, утовара и истовара сирове нафте, деривата нафте и деривата
природног гаса Продавца.
Мерење уља за ложење врши се уређајима који су одобрени и баждарени од стране Дирекције за
мере и драгоцене метале Републике Србије , а на основу општих аката Продавца који регулишу
отпрему , превоз и пријем течних горива.

Члан 8.

Продавац гарантује квалитет испорученог гасног уља  у складу са важећим Правилником о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла приликом  испоруке.

Члан 9.
Купац има право на рекламацију квалитета и количине испорученог гасног уља  , у ком случају
је
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дужан да уложи приговор без одлагања ,одмах приликом преузимања.

Члан 10.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је
у обавези да одмах , без одлагања, а најкасније у року од 24 часа писаним путем обавести другу
уговорну страну о настанку ових околности и њиховом процењеном или очекиваном трајању , уз
достављање доказа о постојању више силе.
За време трајања више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и штету.

Члан 11.

Уговор се закључује на одређено време и примењује се од дана потписивања обе уговорне
стране и важи до коначне испоруке планиране количине из члана 2. овог уговора или процењене
вредности набавке из члана 2. Уговора.

Члан 12.

Уговорне стране ће евентуалне спорове који настану поводом извршења овог уговора , а које
уговорне стране нису могле решити споразумно, решавати пред стварно и месно надлежним
судом.

Члан 13.

За све што овим уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о облигационим
односима и других законских прописа који се односе на предмет уговора.
Овај уговор се сматра закљученим на дан када су га потписале обе уговорне стране а ако га нису
потписале на исти дан, уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском
редоследу.

Члан 14.

Овај уговор је закључен у четири истоветна примерка од којих по два примерка задржава свака
уговорна страна.

ЗА КУПЦА                                                                                                   ЗА ПРОДАВЦА
____________________ _____________________
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IX МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИКА ______________________________________________

(Унети одговарајуће податке)
МБ:____________________________ дужника – издаваоца менице
ПИБ:_________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН:________________________________
Издаје

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
За корисника бланко сопствене менице

Наручилац Гимназија Ћуприја улица Карађорђева  број 57, 35230 Ћуприја ( у даљем тексту
Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца , да предату
меницу број__________________(унети серијски број менице) може попунити у износу од
_____________________динара ( уписати износ који представља 10 % од вредности уговора без
ПДВ- а ) као гаранцију за добро извршење посла са роком важности од 30 дана дуже од истека
рока за коначно извршење посла .  Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на
износ од _____________________динара и словима ________________________динара и да
безусловно и неопозиво , без протеста и трошкова , вансудски у складу са важећим прописима
изврши наплату са свих рачуна дужника
_________________________________________________________________________________
(навести одговарајуће податке дужника- издаваоца менице, назив и адресу )
код банака, а у корист Повериоца Гимназија Ћуприја улица Карађорђева број 57, 35230 Ћуприја.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших
рачуна , као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима
уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се  одриче права права на повлачење овог овлашћења , на састављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника,
статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника.
Меница је оверена и потписана од стране овлашћеног лица за заступање дужника
____________________________________( име и презиме овлашћеног лица)
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка од којих по 1 (један)
примерак за повериоца а један за дужника.

Издавалац менице
_____________________

Место и датум:_____________


