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На основу члана 4. и члана 39. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12) у
даљем тексту ЗЈН, и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцма јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС" бр. 29/13),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 02-17/2014 од 19.03.2014. године
и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности бр. 02-18/2014 од 19.03.2014.
године, припремељена је:
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

- Студентски центар „Приштина“ – Косовска Митровица
- Џона Кенедија бр. 6 38220 Косовска Митровица
- ПИБ: 101465620
- Матични бр: 09019103

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 („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 124/2012) .

3. Предмет јавне набавке

Набавка добара

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана набавка

У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт особа

Веселин Ђурић, scp.nabavke@gmail.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета набавке:

Предмет јавне набвке Набавка нафтних деривата и ТНГ-а за потребе пословања
Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица.

Назив и ознака из општег речника: 09100000 - Горива

Предметна јавна набавка је на период од једне године.

Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.
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III ВРСТА, КОЛИЧИНИА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, И ОПИС
ДОБАРА

1. Врста

Р.бр. Назив артикла Јед.
мере Количина

1. Евро дизел лит. 10.000
2. Дизел Д2 лит. 1.000

3.
Моторни бензин евро премијум
БМБ - 95

лит. 500

4. ТНГ лит. 10.000

Планирана количина је оквирна и уписана је у табели. Стварно купљена (испоручена)
количина путем уговора о јавној набавци може бити већа или мања од предвиђене количине, у
зависности од потреба Наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања не смеју прећи укупно
уговорену цену.

2. Квалитет

Добра која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће
стандарде, да испуњавају све услове у складу са важећим Законом и Правилником о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС”, број 123/2012,
63/2013 и 75/2013) и то:
- моторни бензин Евро премијум БМБ 95 утврђен стандардом SRPS EN 228
- за Евро дизел и дизел Д 2 утврђен стандардом SRPS EN 590.
- за Течни нафтни гас утврђен стандардом SRPS EN 589

3. Рок испоруке

Количина и динамика испоруке врши се сукцесивно у складу са захтевима и потребама
Наручиоца, на точећим местима Понуђача.

4. Место испоруке добара

Место испоруке добара понуђача мора бити на територији Републике Србије, а у складу са
потребама Наручиоца.

5. Рекламација

У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, Понуђач
мора исте отклонити након утврђивања недостатка.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 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 _____________________________________________ у поступку јавне набавке
нафтних деривата и ТНГ-а за потребе пословања Студентског центра „Приштина“ – Косовска
Митровица Д 02/2014, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде;

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије;

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;

6) Понуђач испуњава додатне услове за учешће из чл. 76. ЗЈН и упутство о
доказивању испуњености тих услова:

- Финансијски капацитет: Биланс стања и биланс успеха за обрачунску 2012. годину или
Извештај о бонитету за јавне набавке издат од стране Агенције за привредне регистре који
садржи сажети биланс стања и успеха за претходну обрачунску годину.

- Пословни капацитет: Да је испоручио добра у висини вредности  јавне набавке за 2013.
годину – минимум 3.000.000,00 динара.

- Технички капацитет: Понуђач мора да поседује (у својини, по основу лизинга или
закупа) најмање 1 возило за превоз предметних добара и магацински простор за
складиштење предметних добара.

- Кадровски капацитет: Понуђач мора да има најмање 1 запослено лице.

Место:______________________ Понуђач:

Датум:______________________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕНАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

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

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне набавке
нафтних деривата и ТНГ-а за потребе пословања Студентског центра  „Приштина“ – Косовска
Митровица Д 02/2014, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде;

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије;

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;

6) Понуђач испуњава додатне услове за учешће из чл. 76. ЗЈН и упутство о
доказивању испуњености тих услова:

- Финансијски капацитет: Биланс стања и биланс успеха за обрачунску 2012. годину или
Извештај о бонитету за јавне набавке издат од стране Агенције за привредне регистре који
садржи сажети биланс стања и успеха за претходну обрачунску годину.

- Пословни капацитет: Да је испоручио добра у висини вредности  јавне набавке за 2013.
годину – минимум 3.000.000,00 динара.

- Технички капацитет: Понуђач мора да поседује (у својини, по основу лизинга или
закупа) најмање 1 возило за превоз предметних добара и магацински простор за
складиштење предметних добара.

- Кадровски капацитет: Понуђач мора да има најмање 1 запослено лице.

Место:______________________ Подизвођач:

Датум:______________________                         М.П.                     _____________________

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке
делимично поверава подизвођачу

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу
дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће повeрити подизвођачу, а који не
може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави изјаву о испуњености обавезних услова (чл.
75. и 76. Закона о јавним набавкама), која је саставни део конкурсне документације.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјаву о испуњености обавезних услова

Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави изјаву о испуњености обавезних услова

(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) која је саставни део конкурсне документације.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће

заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према

наручиоцу.

Доказ: - Споразум понуђача доставити у понуди.
- Изјава о испуњености обавезних услова која је саставни део конкурсне
документације.
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V УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена

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: Студентски центар „Приштина“ – Косовска Митровица, Џона

Кенедија бр. 6, 38220 Косовска Митровица са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –
Набавка нафтних деривата и ТНГ-а за потребе пословања Студентског центра „Приштина“ –
Косовска Митровица ЈН бр. Д 02/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
02.04.2014. године најкасније до 10,00 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 наручилац 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.

3. Партије

Предмет јавне набавке обликован у више партија.

4. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. 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 Студентски центар
„Приштина“ – Косовска Митровица, Џона Кенедија бр. 6, 38220 Косовска Митровица, са
назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку – добра
Набавка нафтних деривата и ТНГ-а за потребе пословања Студентског центра

„Приштина“ – Косовска Митровица, ЈН бр. Д 02/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
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„Допуна понуде за јавну набавку - добра
Набавка нафтних деривата и ТНГ-а за потребе пословања Студентског центра

„Приштина“ – Косовска Митровица, ЈН бр. Д 02/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”
или

„Опозив понуде за јавну набавку - добра
Набавка нафтних деривата и ТНГ-а за потребе пословања Студентског центра

„Приштина“ – Косовска Митровица, ЈН бр. Д 02/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”
или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - добра
Набавка нафтних деривата и ТНГ-а за потребе пословања Студентског центра

„Приштина“ – Косовска Митровица, ЈН бр. Д 02/2014- 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.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно

да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) 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 поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглаваља IV ).

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.

8. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке о:
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 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова
(Образац изјаве из поглавља IV).

Понуђачи из групе понуђача одговарају 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.

9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи
прихватљивост  понуде

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача, по пријему фактуре која мора бити
оверена од стране овлашћеног лица у роковима преузетим из усвојене понуде понуђача.

Цена мора бити исказана у динарима.
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.

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке.

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.

11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења
обавеза понуђача

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде. Рок важења менице је 30 дана од дана
отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор
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благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе
средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да приликом
закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу за добро
извршење посла:

- бланко сопствену меницу. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране
лица овлашћеног за заступање,  са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде и са
роком важења који је најмање 30 дана дужи  од истека рока важности уговора.

12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање,
укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику (поште на адресу наручиоца) или путем
електронске поште на e-mail scp.nabavke@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр Д 02/2014”.

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.

14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача
односно његовог 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.
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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 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.

15. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује
уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Избор најповољнијег понуђача ће се извршити применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.

ОПИС И ВРЕДНОСНО ИЗРАЖАВАЊЕ КРИТЕРИЈУМА

Избор између достављених исправних и одговарајућих понуда применом „најнижа
понуђена цена“ вршиће се рангирањем понуда на основу следећег  критеријума:

Критеријум Број пондера
НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА  ЦЕНА 100 пондера

16. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом
понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је испунио у погеду квалитета задовољавајуће стандраде.

17. 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 да гарантује да
је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља IV ).

18. 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. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а
предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
e-mail scp.nabavke@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом na adresu naru;ioca.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је
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примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока
за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке,
рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека
тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике
Србије).

19. Рок у којем ће уговор бити закључен

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор 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.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број _______________________ од ______________________ за јавну набавку број

Д 02/2014 - Набавка нафтних деривата и ТНГ-а за потребе пословања Студентског центра

„Приштина“ – Косовска Митровица

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

а) Самостално б)  Са подизвођачем в) Као заједничку понуду

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

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача:

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

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.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

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.

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:

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
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Укупна цена

Рок испоруке Сукцесивно, у складу са потребама наручиоца, на
бензинским станицама понуђача

Рок важења понуде

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ

Р.
бр.

Назив артикла Јед.
Мере Количина Цена по

јединици
Укупан износ

4 х 5
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Евро дизел лит. 10.000
2. Дизел Д2 лит. 1.000

3.
Моторни бензин евро премијум
БМБ - 95

лит. 500

4. ТНГ лит. 10.000

УКУПНО:

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.

Датум Понуђач
М. П.

______________________ _____________________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

о испоруци нафтних деривата и ТНГ-а за потребе пословања Студентског центра „Приштина“ –
Косовска Митровица

(обавезно попунити модел уговора, оверити печатом и потписати)

Закључен између:

1. Студентски центар „Приштина“, Косовска Митровица, Џона кенедија бр.6, матични број
09019103, ПИБ 101465620, кога заступа директор Јово Поповић, у даљем тексту Наручилац.

2. Пун назив понуђача _________________________, из ________________________________,
ул. _______________бр. _____, матични број _____________, ПИБ ________________, рачун
бр. _________________  код пословне банке ________________, које заступа директор
________________, у даљем тексту Понуђач.

I
Предмет овог уговора је испорука нафтних деривата и ТНГ-а за потребе пословања

Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица.
II

Понуђач се обавезује да  уговорене количине испоручује сукцесивно према спецификацији
Наручиоца.

III
У случају немогућности Понуђача да изврши обавезу испоруке предметних добара из

спецификације по количини или по квалитету, Наручилац задржава право да неиспоручена
предметна добра набави на слободном тржишту, с тим да ће разлику у цени обрачунати на терет
Понуђача.

У случају да се ситуација из става један понови, Наручилац задржава право да уговори
испоруку предметних добара са друго рангираним понуђачем на  јавни позив на основу  којег је
склопљен овај уговор.

IV
Наручилац се обавезује да за предметна добра које захтева у спецификацији, плаћа

јединичну цену уговорену по понуди број_______________. од ______________.године, која је
саставни део овог уговора.

V
Евентуалне промене цена биће регулисане анексом уговора сходно кретањима цена  на

тржишту и статистичкој евиденцији раста цена на мало.
VI

За испоручена предметна добра Наручилац ће вршити плаћање Понуђачу, према
испостављеним фактурама, у роковима утврђеним од стране Понуђача у његовој понуди   која је
прихваћена од стране Наручиоца.

VII
Наручиоц се обавезује да предметна добра испоручује у складу са квалитетом

прецизираним у спецификацији Наручиоца.
VIII

Квантитативни и квалитативни пријем и контрола предметних добара вршиће се  код сваке
испоруке извршене према спецификацији Понуђача. Овакав пријем предметних добара вршиће
посебно утврђена комисија за пријем предметних добара именована од стране Наручиоца.
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Све евентуалне изнете примедбе од стране Комисије за пријем предметних добара,
Понуђач је дужан да отклони без одлагања, а најкасније у року од једног дана.

IX
Наручилац  је дужан да за предметних добара, обезбеди декларацију произвођача о

квалитету и року употребе.
X

Понуђач се обавезује да транспорт предметних добара врши возилима предвиђеним за ту
намену.

XI
Уговор се закључује на неодређено  време, стим да свака уговорна страна задржава право

једностраног, писменог раскида, уз отказни рок од 30 дана, од дана достављања писмене изјаве о
раскиду уговора.

XII
Уговорне стране су саглане да ће све евентуалне спорове решавати пред надлежним

трговинским судом.
XIII

Уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржава свака од
уговорних страна.

XIV
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Наручилац: Понуђач:

М.П. М.П.

Име и презиме овлашћеног лица Име и презиме овлашћеног лица

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

И З Ј А В А

О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у предметном
поступку јавне набавке имао следеће трошкове:

НАЗИВ ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА

_______________ дин. без ПДВ-а

_______________ дин. без ПДВ-а

_______________ дин.  без ПДВ-а

_______________ дин. без ПДВ-а

_______________ дин.  без ПДВ-а

_______________ дин.  без ПДВ-а

_______________ дин.  без ПДВ-а

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и
структуру 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 ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

Датум: М.П. Потпис понуђача


