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На основу чл. 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
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. 29/2013, 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 
4009 од 09.04.2015.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 4009/1 од 
09.04.2015.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступак за јавну набавку добара – Гориво

ЈН бр Д-44/2015-О

1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив и адреса наручиоца
Предузеће за  заштиту  имовине и  одржавање објеката 
„Колубара–Услуге“д.о.о. Ул. Колубарски трг бр.8, 11550 
Лазаревац

Интернет страница 
наручиоца

www.kolubarausluge.rs

Врста поступка 
Предметна  јавна  набавка  се  спроводи  у  отвореном 
поступку  у  складу са Законом и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набавке

Предмет јавне набавке Набавка добара – Гориво

Циљ поступка Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној 
набавци

Контакт Контакт особа: Душан Бранковић
E-mail  dusan.brankovic@kolubarausluge.rs
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2.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке

            Набавка добара:  Гориво            

Назив и ознака из општег речника набавке

09133000-течни нафтни гас

09132100-безоловни бензин 

09134200-дизел гориво

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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3.  УПУТСТВО   ПОНУЂАЧУ КАКО ДА   САЧИ  НИ   ПОНУД  У  

1.Језик на коме понуда мора бити сачињена     

Понуда и сва документа која се прилажу уз понуду морају бити сачињена на српском 
језику или преведена на српски језик и оверена од стране овлашћеног судског тумача, у 
супротном биће одбијена као неприхватљива.

2. Понуда   треба   да садржи   следеће   e  лементе  

• "Образац  понуде"  са  Општим  подацима  о  понуђачу,  подизвођачима  и  свим 
учесницима у заједничкој понуди и следећим Комерцијалним условима: 
 Укупна вредност понуде без ПДВ-а, ПДВ, укупна вредност понуде са ПДВ-ом,   
 Рок испоруке:  сукцесиван према захтевима купца, а целокупна количина у року 

од 12  месеци  од  дана  обостраног  потписивања  уговора или  до  испуњења 
уговорене вредности

 Начин и услови плаћања: у року од  45 дана од дана настанка ДПО (дужничко 
поверилачки однос), 

 Паритет FCO магацин продавца - бензинске пумпе Продавца, путем картице за 
гориво     

 Назив произвођача и земља порекла   
 Рок важења понуде: најмање 60 дана од датума отварање понуде, 
 Рок важења уговора: 12 месеци од дана обостраног потписивања уговора или до 

испуњења уговорене вредности
 Напомене понуђача,
 Место и датум,  
 Печат и потпис одговорног лица понуђача или овлашћеног представника групе

понуђача. 

• "Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни" са следећим 
елементима:

 Редни број,
 Назив робе,
 Назив произвођача и земља порекла ,
 Jединица мере,
 Количина,
 Јединичну  цену  са  и  без  ПДВ-а,  укупну  вредност  без  ПДВ-а,  ПДВ  и  укупну 

вредност са ПДВ-ом на паритету FCO магацин Продавца
• Изјава у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН;
• Изјава о независној понуди;
• Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. зјн
• Банкарску гаранцију за озбиљност понуде и писмо о намерама банке да понуђачу 

изда банкарску гаранцију за добро извршење посла
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• Модел уговора
• Најава испоруке добара
• Образац трошкова припреме понуде
• Изјава понуђача везана за елемент критеријума удаљености најближе пумпе
• Изјава понуђача везана за елемент критеријума број пумпних станица
• Техничка спецификација
• Садржај прилога

Сви обрасци који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени 
од стране одговорног лица Понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, понуду 
могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу 
овластити једног  члана (носиоца посла),  који  ће  у  име групе попунити,  потписати и 
печатом оверити обрасце који су саставни део понуде, у ком случају је то потребно 
дефинисати  споразумом  о  заједничком  наступу  изузев  образаца  који  подразумевају 
давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу ( нпр. Изјава о независној 
понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН), који морају бити потписани и 
оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 

3. Посебни захтеви у вези сачињавања понуде

Пожељно је  да  сви  документи  поднети  у  понуди буду  повезани  траком у  целину  и 
запечаћени,  тако  да  се  не  могу  накнадно  убацити,  одстранити  или  заменити 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Обрасце  дате у  конкурсној  документацији  понуђачи  треба  да попуне  читко,  како  би 
могла  да  се  утврди  стварна  садржина  понуде,  а  овлашћено  лице  понуђача  исте 
потписује и оверава печатом.
Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
Уколико  је  неопходно  да  понуђач  исправи  грешке  које  је  направио  приликом 
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да 
поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и 
печат понуђача.

4. 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: 

Предузеће за заштиту имовине и одржавање објеката 
„Колубара – Услуге“ д.о.о, 

Ул.Колубарски трг број 8, 11550 Лазаревац 
са назнаком:  ,,Понуда за јавну набавку добара  -  Гориво,  ЈН бр. Д-44/2015-О, НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда  се  сматра  благовременом  уколико  је  примљена  од  стране 
наручиоца до 27.05.2015 године у 12 часова.
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Јавно  отварање  понуда  извршиће  Комисија  наручиоца  одмах  по  истеку  рока  за 
достављање понуде,  односно  дана  27.05.2015. године у  12:30 часова,  у  пословним 
просторијама на назначеној адреси.
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.

5. Варијантна понуда     

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

6. Партије

Јавна набавка није обликована у више партија. 

7.     Захтеви од којих зависи прихватљивост понуда:  

 Начин и услови плаћања: У року  од  45 дана од дана настанка ДПО, авансно 
плаћање није дозвољно,

 Паритет FCO магацин Продавца - бензинске пумпе Продавца, путем картице за 
гориво       

 Рок важења понуде: најмање 60 (шездесет) дана од датума отварањa понуде, 

8. Начин и услови плаћања

Наручилац ће извршити плаћање у року од 45 дана од дана настанка ДПО.
Понуђач у својој понуди не може захтевати авансно плаћање у било ком проценту, нити
 захтевати било који од инструмената обезбеђења плаћања.
За време трајања уговора корекција цене биће вршена само у складу са кретањем цена 
на тржишту нафтних деривата.

9. Самостално подношење понуде

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.
Наручилац је дужан да, у складу са чланом 87., став 5. ЗЈН, одбије све понуде које су 
поднете супротно наведеној забрани.
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10. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.
Понуђачи  су  дужни  да  уз  понуду  доставе  споразум којим  се  понуђачи  из  групе 
међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи податке о:

• члану  групе  који  ће  бити  носилац  посла,  односно  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

• обавеза сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су 
наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

11. Учешће подизвођача

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће 
извршење  набавке  делимично  поверити  подизвођачу,  проценат  укупне  вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача.
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може 
бити већи од 50%.
Понуђач је  дужан да  за  подизвођаче достави доказе о  испуњености  услова  који  су 
тражени у упутсву како се доказује испуњеност услова.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености услова.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава 
преко тог  подизвођача.  Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања 
дирекно подизвођачу, наручилац ће омогућити добављачу да у року од пет дана од 
дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све 
ово  не  утиче  на  правило  да  понуђач,  односно  добављач  у  потпуности  одговара 
наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  поступка  јавне  набавке,  односно  за  извршење 
уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
 
12. Изјава понуђача у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН 

Понуђач  је  дужан  да  уз  понуду  достави  изјаву  којом  потврђује  да  је   приликом 
састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује 
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да  је  ималац  права  интелектуалне  својине.  Образац  изјаве  је  саставни  део 
конкурсне документације. 
Накнаду  за  коришћење  патената,  као  и  одговорност  за  повреду  заштићених  права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

13  . Валута    

Понуђачи  цене  у  понуди  исказују  у  динарима  на  паритету  ФЦО бензинске  пумпе 
продавца.

14.Измена, допуна и опозив понуде

У  року  за  подношење  понуде  понуђач  може  да  измени,  допуни  или  опозове  своју 
понуду, на исти начин на који је поднео саму понуду – непосредно или путем поште у 
затвореној коверти или кутији.
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да 
назначи назив понуђача, адресу и телефон, каo и име и презиме овлaшћеног лица за 
контакт.  У  случају  да  је  понуду  поднела  група  понуђача,  на  коверти  је  потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди.
Измену, допуну или опозив понуде, треба доставити на адресу:

Предузеће за заштиту имовине
 и одржавање објеката „Колубара–Услуге“ д.о.о. 

Ул. Колубарски трг бр.8, 11550 Лазаревац
са назнаком: 

− "Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку добара Гориво  ,
ЈН бр. Д-44/2015-О", или

− "Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку добара Гориво  ,
ЈН бр. Д-44/2015-О", или

− "Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку добара Гориво  ,
ЈН бр. Д-44/2015-О"

   
15  . Преференцијали   

Понуђач је у обавези да наведе порекло добара у обрасцу понуде ради признавања 
преференцијала по одредбама члана 86. ЗЈН, уколико има понуђача који нуде добра 
страног порекла. Понуђач који нуди добра домаћег порекла треба да уз понуду достави 
уверење  о  домаћем  пореклу  робе,  који  издаје  Привредна  комора  Србије,  према 
правилнику  о  одређивању  доказа  на  основу  којег  се  утврђује  да  је  понуду  поднео 
домаћи понуђач и за одређивање добара домаћег порекла (Сл. гласник РС бр. 124/2012 
и 14/2015 године). Понуђач из државе потписнице CEFTA споразума треба да уз понуду 
достави потврду надлежног органа земље потписнице споразума, којом доказује да је 
добро домаћег порекла. 
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16.Средства обезбеђења за озбиљност понуде     

Уз понуду понуђача Наручилац захтева:
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која се издаје у висини од 5% од понуђене 
цене без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде траје најмање 1 (један) дан 
дуже од истека важности понуде.
Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:
- понуђач након истека рока за подношење понуда измени или повуче дату понуду,
- одбије да закључи уговор према поднетој и прихваћеној понуди.

17  . Заштита података  

Наручилац је у обавези да чува све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописима утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у 
понуди.  Неће се сматрати поверљивом цена и  остали подаци из понуде који су од 
значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

18  .   Информације у вези конкурсне документације  

Понуђач или група понуђача, може радним данима наручиоца,од понедељка до петка 
од 7,30 до 14,30 часова у писаном облику на адресу: Предузеће за заштиту имовине и 
одржавање објеката  „Колубара  –  Услуге“  д.о.о,  Ул.Колубарски  трг  број  8,11550 
Лазаревац,  са назнаком "Питања за комисију за ЈН број  Д-44/2015-О“  или на маил: 
komercijala@kolubarausluge.rs, тражити  од  наручиоца  додатне  информације  или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 
подношење понуда, сходно члану 63., став 2. ЗЈН.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Наручилац је  дужан да у  року  од три дана од дана примљеног  писаног  захтева за 
додатном информацијом или појашњењем, заинтересованом лицу достави одговор у 
писаном облику, као и да ту информацију објави на Порталу јавних набавки и интернет 
страници.

Достављени одговори и појашњења постају саставни делови конкурсне документације. 
Комуникација у поступку јавне набавке се одвија на начин регулисан одредбама члана 
20. ЗЈН.

Наручилац може у било ком моменту пре истека рока за достављање понуда, било на 
сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог 
лица, да измени или допуни конкурсну документацију. Уколико 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 
продужетку рока на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

19. Важење понуде 

Рок  важења понуде не  може бити  краћи  од 60  (шездесет) дана  од  дана  отварања 
понуде.
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20. Модел уговора 

Модел уговора се доставља уз конкурсну документацију и исти треба да буде потписан 
и печатиран.

21. Додатна објашњења 

Наручилац може да захтева од понуђача или групе понуђача, додатна објашњења која 
ће му помоћи при прегледу,  вредновању и упоређивању понуда,  а  може да врши и 
контролу (увид) код понуђача.
Након отварања понуда  није  дозвољено достављање и  пријем  недостајућих  доказа 
нити било каквих измена понуђених услова.

22. Рок за закључење уговора 

Уговор о јавној набавци са понуђачем или групом понуђача чија је понуда изабрана као 
најповољнија  биће  закључен у  року  од  8  дана  од  дана  истека  рока  за  подношење 
захтева за заштиту права   из члана 149. Закона о јавним набавкама.  
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112., став 2., тачка 5. ЗЈН, закључити уговор 
са понуђачем у року од 2 (два)  дана од дана када понуђач прими одлуку о додели 
уговора.

23  .   Негативна референца     

Наручилац ће приликом оцене понуда одбити понуду понуђача за кога поседује доказ из 
члана 82. став 3. тачка 1. ЗЈН (правоснажна судска одлука или коначна одлука другог 
надлежног  органа), тачка  2.  ЗЈН  (исправа  о  реализованом  средству  обезбеђења 
испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза), 3. ЗЈН 
(исправа о наплаћеној уговорној казни), тачка 4. ЗЈН (рекламације потрошача, односно 
корисника,  ако  нису  отклоњене  у  уговореном  року),  тачка  6.  ЗЈН  (изјава  о  раскиду 
уговора, због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима 
предвиђеним  законом  којим  се  уређују  облигациони  односи),  тачка  7.  ЗЈН  (доказ  о 
ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 
као подизвођачи, односно чланови групе понуђача). 

Наручилац ће такође одбити понуду и ако поседује доказ из чл.82. став 3. тачка 1., који 
се односи на поступак који је спровео или Уговор који закључио други наручилац, ако је 
предмет јавне набавке истоврсан. 
Понуђач који се налази на списку  негативних референци који  води Управа за јавне 
набавке,  а  који  има негативну референцу за  предмет који  није  истоврсан предмету 
конкретне јавне набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је тражено у 
тачки 28. овог упутства, достави писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати 
банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 15% вредности Уговора без 
ПДВ-а, уколико уговор буде закључен.
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24. Квалитет

Услови  квалитета  за  Евро  премијум  БМБ  –  95  -мора  да  задовољи  све  захтеве 
стандарда SRPS EN 228.
Услови квалитета за  Евро дизел – мора да задовољи све захтеве стандарда SRPS ЕN 
590.
Услови квалитета за Autogas TNG- мора да задовољи све захтеве стандарда ЕN 589.

Доказ траженог квалитета доставити у складу са: Правилником о техничким и другим 
захтевима за течна горива нафтног порекла  (Сл. Гласник РС бр. 123/2012, 63/2013, 
75/2013, 144/2014)

 Доказ:   Потврда о усаглашености или  декларација о усаглашености или извештаји о 
испитивању  или  друга  документа  којима  се  потврђуе  усаглашеност производа  са 
прописаним захтевима,  издате  од  стране  произвођача  или  именованог тела  за 
оцењивање усаглашености.
Доказ може да буде издат пре објављивања позива за подношење понуда, а мора бити 
важећи у моменту отварања понуда.
Понуде  које  не  испуњавају  захтеване  услове  квалитета  биће  одбијене  као 
неодговарајуће.

25. Критеријуми за доделу уговора 

-  Избор  најповољније  понуде  ће  се  извршити  применом  критеријума  економски 
најповољније понуде.  
-  Елементи  критеријума   којима  ће  се  руководити   Комисија   при  одређивању 
најповољније понуде су: 
- Понуђена цена …............................................................................................ 0 - 80 пондера
- Удаљеност најближе станице за снабдевање горивом од објекта магацина Колубара-
Услуге, Ибарски пут бб, Шопић.........................................................................0 - 10 пондера
- Број бензинских пумпи на територији Републике Србије …........................0 - 10 пондера 
_________________________________________________________________________    
Укупно:                                                                                                                 100 пондера
 
Понуђена цена -Б1

Број пондера за понуђену цену утврдиће се по формули:

Б1= ПЦ / ПН х 80 
Б1 -критеријум цене
Пц-Цена минимално понуђена
Пн-Цена понуђена по актуелној понуди

Бодоваће се укупна малопродајна цена (која  садржи произвођачку  цену + трошкове 
превоза+малопродајна маржа+акциза + остали трошкови)

За време трајања уговора корекција цене биће вршена само у складу са кретањем цена 
на тржишту нафтних деривата.
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Удаљеност најближе станице за снабдевање горивом од објекта магацина 
Сервиса Услуга, Ибарски пут бб, Шопић -Б2

Рачуна се по следећој скали:

До 3 км 3-5км 5-7км 7-10км Више од 10 км 

10 пондера 8 пондера 6 пондера 3 пондера 0 пондера

Бензиске станице на територији Републике Србије оспособљених за картичну 
продају течних горива -Б3

Више од 100 50-100 20-50 10-20  10-3 Мање од 3

10 пондера 9 пондера 7 pondera 5 pondera 2 pondera 0 pondera

Укупан број пондера Б= Б1+Б2+Б3

26. Избор између две понуде са истом ценом

У случају да два или више понуђача имају исти број пондера биће одабрана понуда 
понуђача који је понудио нижу цену, ако је и цена иста биће одабрана понуда понуђача 
који има више бензиских станица на територији Републике Србије.

2  7  . Захтев за заштиту права  

Захтев  за  заштиту  права  се  доставља  непосредно,  електронском  поштом  или 
препорученом  пошиљком  са  повратницом. Захтев  за  заштиту  права  подноси  се 
Републичкој комисији,  а предаје наручиоцу на адресу Предузеће за заштиту имовине 
и одржавање објеката „Колубара – Услуге“ д.о.о, Ул.Колубарски трг број 8,11550 
Лазаревац или путем електронске поште на mail: komercijala@kolubarausluge.rs. Захтев за 
заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке и против сваке 
радње наручиоца за коју понуђач има доказ да је супротна одредбама Закона о јавним 
набавкама.
Захтев  за  заштиту  права  којим  се  оспорава  врста  поступка,  садржина  позива  за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 
је 10 дана од дана пријема одлуке. 
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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 у изнoсу од 80.000,00  динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 253, позив на 
број  Д-44/2015-О, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне 
набавке на коју се односи (Д-44/2015-О), корисник: буџет Републике Србије.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 
динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора 
или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

28. Средства обезбеђења за добро извршење посла 

Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија се обавезује да најкасније у року од 
10  (десет)  дана  од  потписивања  уговора,  Наручиоцу  преда  банкарску гаранцију  за 
добро извршење посла на износ од 10% (15% у случају из члана 83.став 12. Закона) 
уговорене цене без ПДВ-а са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека 
рока за коначно извршење посла, са клаузулама ''неопозива, безусловна, наплатива на 
први позив и без права на приговор''. Обавезу из претходног става

Понуђач потврђује Оригиналним писмом - Изјава пословне банке о намерама да ће 
издати  банкарску  гаранцију  за  добро  извршење  посла,  (образац  из  конкурсне 
документације) коју доставља уз понуду.

Ако  се  за  време  трајања  уговора  промене  рокови  за  извршење  уговорне  обавезе, 
достављене банкарске гаранције за добро извршење посла се мора продужити.
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4.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. __________ од _________ за јавну набавку „Гориво“, број јавне набавке 
Д-44/2015-О

Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Одговорно лице:
Овлашћено  лице  за  потписивање 
уговора:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
e - mail:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Матични број:
ПИБ:

Понуду подносим: 
•  Уколико се понуда подноси самостално  
        означити број 1
• уколико је заокружено 2 навести назив и 

седиште свих подизвођача
напомена: унети процентуално учешће 
подизвођача у предметној јавној 
набавци

• уколико је заокружено 3 навести назив и 
седиште свих учесника у заједничкој 
понуди

1. Самостално

2. Са подизвођачем:
2.1.  ___________________________  ____%
2.2. ___________________________   ____%

3. Заједнички са:
3.1.  ___________________________
3.2.  ___________________________
3.3.  ___________________________

Општи подаци о подизвођачу

Назив подизвођача:

Адреса подизвођача:

Овлашћено лице:

Особа за контакт:

Телефон:

Телефакс:

е - маил:

Број рачуна подизвођача и назив 
банке:

Матични број:

ПИБ:

Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди

Назив понуђача:
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Адреса понуђача:

Овлашћено лице:

Особа за контакт:

Телефон:

Телефакс:

е - маил:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Шифра делатности:

Матични број:

ПИБ:

Укупна процењена вредност понуде 
без ПДВ-а

Порез на додату вредност (ПДВ):

Укупна процењена вредност понуде 
са ПДВ-ом:

Рок  испоруке:  сукцесивнo  према 
захтевима  купца,  а  целокупна 
количина у року од 12 месеци од  дана 
обостраног  потписивања   уговора или 
до реализације процењене вредности

сукцесивнo према захтевима купца, а целокупна
количина  у  року  од  12  месеци  од дана  обостраног 
потписивања уговора или до реализације  процењене 
вредности

Начин и рок плаћања:   у року од 45 
дана  од дана настанка ДПО

у року од 45 дана  од дана настанка ДПО

 Паритет:
ФЦО  магацин Продавца - бензинске пумпе Продавца, 
путем картице за гориво

Рок важења уговора: 12 месеци од 
дана  обостраног  потписивања 
уговора или до испуњења уговорене 
вредности

12  месеци  од  дана  обостраног  потписивања 
уговора или до испуњења уговорене вредности

Рок важења понуде
(минимум 60 дана од дана отварања 
понуда):

____ дана од дана отварања понуда

Напомена:

Напомена:  Уколико  има више подизвођача или  учесника  у  заједничкој  понуди 
него што има места у табели потребно је копирати табелу и попунити податке за 
све подизвођаче  или учеснике у заједничкој понуди.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду део табеле „Општи подаци о 
понуђачу“ треба са својим подацима да попуни носилац посла,  док податке о 
осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у делу табеле „Општи 
подаци о учеснику у заједничкој понуди``
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Датум: ___________                                                             Понуђач или овлашћени       
                                                                                             представник групе понуђача

Место: _______________                                                  _______________________
                                                                     М. П.                               (Потпис )

                                                                                                          Подизвођач       
                                                                                            
                                                                                             _______________________
                                                                    М. П.                               (Потпис )
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5. Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни

            Понуђач:____________________________
           Број понуде:_________________________          
           Датум:______________________________       

            

                                                                                         Укупна вредност понудебез ПДВ-а:_________________Динара
                                                                                                                                     ПДВ__%:_________________Динара
                                                                                        Укупна вредност понуде са ПДВ-ом:_________________Динара
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Назив робе ЈМ Износ ПДВ-а

I II III IV V VI VII VIII IX

1 Evro dizel litar 35.561,75

2 litar 80.520,38

3 Autogas TNG litar 7.761.80

Ред
ни 

број
Процењене 

количине

Јединична 
цена без 

ПДВ-а

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а за 
процењене 
количине

Укупна 
вредност са 
ПДВ-ом за 

процењене 
количине

Evro 
premium    
BMB 95



                                                                                                                                           

  Упутство:

Понуђачи треба да попуне образац структуре понуђене цене тако што ће:

 у колону V уписати колико износи јединична цена  без ПДВ-а у динарима за сваку тражену позицију,
 у колону VI уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом у динарима за сваку тражену позицију,
 у колону VII уписати колико износи укупна вредност без ПДВ-а у динарима за сваку тражену позицију,  и то тако 

што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведена у колони 5.)са траженим количинама (наведене у колони 4)
 у колону VIII  уписати колико износ  ПДВ-a у динарима, за сваку тражену позицију, 
 у колону IX уписати колико износи укупна вредност са ПДВ-ом у динарима за сваку тражену позицију и то тако што 

ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведена у колони 6.) са траженим количинама (наведене у колони 4.)
 у ставку " Укупна вредност без ПДВ-а " је потребно унети укупну вредност, збирно за све позиције без ПДВ-а, 
 у ставку "ПДВ 20%" је потребно унети укупну вредност пореза на додату вредност у динарима за  све позиције
 у ставку " Укупна упоредна вредност са ПДВ-ом " је потребно унети укупну вредност понуде са обрачунатим 

порезом на додату вредност.       
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Посебно исказани трошкови који чине јединичну цену без ПДВ

Врсте горива Evro dizel Evro premium BMB 95 Autogas TNG 

М- материјал и роба Динара % Динара % Динара %

Произвођачка цена/набавна цена

Трошкови превоза

Трошкови осигурања

Малопродајна маржа

Акциза

Такса

Упутство:Посебно  исказане  трошкове  који  чине  јединичну  цену  потребно  је  приказати  као  вредносно  и 
процентуално учешће материјала и робе, превоза, осигурања,акциза и такси у укупној цени без ПДВ. Уколико код 
понуђача  постоје  и  трошкови који  нису  наведени у  Образцу  структуре цене може их сам унети на местима 
предвиђеним у Обрасцу.

Датум: ___________                                                                                      Понуђач или овлашћени 

Место: _________________                           М. П.                                      представник групе понуђача 

                                                                                                                      _________________________                          

                                                                                                                (Потпис овлашћеног лица)                                      
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6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ

ПОДИЗВОЂАЧУ

У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке

 број Д-44/2015-О  објављеним на Порталу јавних набавки управе за јавне набавке,

 дана ________. године, за набавку добара _________________, изјављујемо да

 ћемо извршење набавке делимично поверити подизвођачу и у наставку наводимо

 њихово учешће по вредности:

• у понуди подизвођач _______________________________ у укупној вредности

 понуде учествује у делу ______________________ у износу од _____________

 динара што износи ____ % вредности понуде,

• у понуди подизвођач _______________________________ у укупној вредности

 понуде учествује у делу ______________________ у износу од _____________

 динара што износи ____ % вредности понуде,

• у понуди подизвођач _______________________________ у укупној вредности

 понуде учествује у делу ______________________ у износу од _____________

 динара што износи ____ % вредности понуде

                                                  

                                                                              Потпис одговорног лица понуђача

                                             М. П.

                                                                                 ________________________________
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7.  ИЗЈАВА у складу са чланом 75 став 2 ЗЈН

  

Понуђач: __________________________
Адреса:____________________________ 
Датум: ____________________________
Деловодни број: ____________________

У складу са чланом 75 ставом 2 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12), 
за потребе учешћа у поступку јавне набавке број Д-44/2015-O,   Гориво    дајем следећу: 

И  З  Ј  А  В  У

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да смо испуњавали 
све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада,  заштити животне средине, као и да смо имаоци права интелектуалне 
својине.

                                                    
                                                                                                        Понуђач или овлашћени 
                                                                                                    представник групе понуђача

                                                                                                       _____________________
                                                                М. П.

Напомена:У случају подношења заједничке понуде,образац попунити,потписати и 
оверити од стране сваког учесника из заједничке понуде.
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8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

                                                    
Понуђач: __________________________
Адреса:____________________________
Датум:____________________________
Деловодни број:____________________

У  складу  са  чланом  26  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.гласник  РС“  бр.124/12),  за 
потребе учешћа у поступку јавне набавке број Д-44/2015-O,   Гориво   дајем следећу:

И  З  Ј  А  В  У

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуду подносимо 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

                                                                                                        Понуђач или овлашћени 
                                                                                                    представник групе понуђача 

                                          м.п.                                                     _______________________

Напомена: 

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. Мера 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 понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом-
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9.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

Р.бр. УСЛОВИ ДОКАЗИ
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.
Да  је  регистрован  код  надлежног 
органа,односно уписан у одговарајући 
регистар

За правна лица
- Извод  из  регистра  АПР-а,  односно  извод  из 

регистра надлежног привредног суда 
За установе

- Извод из регистра надлежног привредног суда 
За предузетника

- Извод  из  регистра  АПР-а  или  извод  из 
одговарајућег регистра 

Напомена: 
 У  случају  да  понуду  подноси  група  понуђача, 

овај доказ доставити за сваког учесника из групе
 У  случају  да  понуђач  подноси  понуду  са 

подизвођачем  овај  доказ  доставити  и  за 
подизвођача  (ако  је  више  подизвођача, 
доставити за сваког од њих)

2.

Да  он  и  његов  законски  заступник 
нису осуђивани за неко од кривичних 
дела  као  чланови  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

За правна лица:
1)  За  кривична  дела  организованог  криминала - 
УВЕРЕЊЕ  ПОСЕБНОГ  ОДЕЉЕЊА  (ЗА 
ОРГАНИЗОВАНИ  КРИМИНАЛ)  ВИШЕГ  СУДА  У 
БЕОГРАДУ, Београд 
2) За кривична дела против привреде, против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично  дело  преваре  –  УВЕРЕЊЕ  ОСНОВНОГ 
СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције 
за  кривична  дела  која  су  у  надлежности  редовног 
кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је 
седиште  домаћег  правног  лица,  односно  седиште 
представништва или огранка страног правног лица.
Посебна 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  уверење  вишег  суда  на 
чијем  подручју  је  седиште  домаћег  правног  лица, 
односно  седиште  представништва  или  огранка 
страног правног лица, којом се потврђује да понуђач 
(правно лице) није осуђиван за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита.
3) Извод из казнене евиденције,  односно УВЕРЕЊЕ 
НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-А,  којим се 
потврђује  да  законски  заступник понуђач није 
осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде, 
кривична  дела  против  животне  средине,  кривично 
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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. 
За предузетнике и физичка лица: 
1) Извод  из казнене евиденције,  односно  УВЕРЕЊЕ 
НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-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) . 
У  случају  да  понуду  подноси  група  понуђача,  ове 
доказе доставити за сваког учесника из групе;
У  случају  да  понуђач  подноси  понуду  са 
подизвођачем, ове доказе доставити за подизвођача 
(ако  је  више  подизвођача,  доставити  за  сваког  од 
њих);
      Ови докази не могу бити старији од два месеца 
рачунајући од датума отварања понуда

3.

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

За правно лице
- Потврде привредног  и  прекршајног  суда  или 

потврда АПР-а 
За предузетника

- Потврда прекршајног суда или потврда АПР-а 
За физичко лице

- Потврда прекршајног суда да му није изречена 
мера забране одређених послова 

Напомена: 
 У  случају  да  понуду  подноси  група  понуђача, 

овај доказ доставити за сваког учесника из групе
 У  случају  да  понуђач  подноси  понуду  са 

подизвођачем  овај  доказ  доставити  и  за 
подизвођача  (ако  је  више  подизвођача, 
доставити за сваког од њих)

 Потврде морају бити издате након објављивања   
позива за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки.

4.

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;

За правно или физичко лице или предузетника
- Уверење  Пореске  управе  Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе

- Уверење  Управе  јавних  прихода  града, 
односно  општине  да  је  измирио  обавезе  по 
основу изворних локалних јавних прихода

Напомена: 
 Уколико је понуђач у поступку приватизације, 

уместо  два  горе  наведена  доказа,  треба  да 
достави уверење Агенције за приватизацију да 
се налази у поступку приватизације.

 У случају да понуду подноси група понуђача, 
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овај доказ доставити за сваког учесника из 
групе

 У  случају  да  понуђач  подноси  понуду  са 
подизвођачем  овај  доказ  доставити  и  за 
подизвођача  (ако  је  више  подизвођача, 
доставити за сваког од њих)

 Ова  уверења  не  могу  бити  старија   од  два   
месеца пре отварања понуда.

5.
да  има  важећу  дозволу  надлежног 
органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке:

Решење које издаје Агенција за енергетику Републике 
Србије  да  поседује  лиценцу  за  трговину  нафтом  и 
дериватима нафте или лиценцу за трговину на мало 
дериватима нафте (Сл.гл. РС бр. 117/2005, 40/2006 и 
44/2006).
Напомена: 
-  У  случају  да  понуду подноси група понуђача,  овај 
доказ  дужан  је  да  достави  сваки  понуђач  из  групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке 
за који је неопходна испуњеност тог услова.
-  У  случају  да  понуђач  подноси  понуду  са 
подизвођачем, овај доказ доставља и за подизвођача 
за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

ДОДАТНИ УСЛОВИ

6.

- Да располаже неопходним 
финансијским капацитетом:

1. да понуђач у пословној 2012., 2013. 
и 2014. години није исказао губитак у 
пословању и
2. да у задњих шест месеци који 
претходе  месецу објављивања 
позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки није био у 
блокади.

-  Извештај  о  бонитету  за  јавне  набавке  БОН-ЈН 
Агенције  за  привредне  регистре,  Регистар 
финансијских  извештаја  и  података  о  бонитету 
правних  лица  и  предузетника,  који  садржи  сажети 
биланс  стања  и  успеха,  показатеље  за  оцену 
бонитета за 2011., 2012. и 2013. годину, као и податке 
о данима неликвидности.
- Потврда Народне банке Србије да понуђач у задњих 
шест  месеци  који  претходе  месецу  објављивања 
позива  за  подношење  понуда  на  Порталу  јавних 
набавки  није  био  у  блокади  Напомена:  -Уколико 
Извештај  о  бонитету  БОН-ЈН  садржи  податке  о 
блокади  за  последњих  6  месеци,  који  предходе 
месецу објавњивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки  није неопходно достављати 
посебан доказ о блокади.
Напомена: -Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН

садржи податке о блокади за последњих 6 месеци,

није неопходно достављати посебан доказ о блокади.

-У случају да понуду подноси група понуђача, доказ за 
услов из тачке 1. и 2. (да није било губитка, да није 
био  у  блокади)  доставити  за  оног  члана  групе  који 
испуњава  тражене  услове  (довољно  је  да  1  члан 
групе испуни услове из тачака 1. и 2.)
-У  случају  да  понуђач  подноси  понуду  са 
подизвођачем,  овај  доказ  не  треба  доставити  за 
подизвођача
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7.

- да располаже неопходним  
пословним капацитетом:

1) да је у последње три године 
(2012.,2013.2014.г.) понуђач 
испоручио добра која су 
предмет јавне набавке 
минималне укупне вредности 
5.000.000,00

2) 2)да понуђач има сертификат 
SRPS ISO 9001.

1.Попуњен,  потписан  и  оверен  образац  "Доказ 
пословног  капацитета“ издат  од  стране  крајњег 
корисника добара који су предмет јавне набавке
2. важећи сертификат SRPS ISO 9001.

 Напомена:-У  случају  да  понуду  подноси  група 
понуђача,  а  уколико  више  њих  заједно  испуњавају 
услов из тачке 1. (референце) овај доказ доставити за 
те чланове.
-  У  случају  да Понуђач  подноси  понуду  са 
подизвођачем,  ове  доказе  не  треба  доставити  за 
подизвођача.

8.

- Располаже  довољним кадровским 
капацитетом:

1) Да понуђач има минимум 8 
ангажованих  лица (која су у радном 
односу или су ангажована сходно чл. 
197. до 202. Закона о раду),

1.1. Фотокопија М образаца пријаве на обавезно   
       социјално осигурање запосленог и
1.2. фотокопија радне књижице и

Напомена:У  случају  да  понуду  подноси  група 
понуђача,  те  уколико  више  њих  заједно  испуњавају 
тражени услов ове доказе доставити за те чланове.
-У  случају  да  понуђач  подноси  понуду  са 
подизвођачем,  ове  доказе  не  треба  доставити  за 
подизвођача.

9.

да располаже довољним     техничким   
капацитетом  :   

-минимално  једна бензиска станица 
 на територији општине Наручиоца 

-списак  бензиских  станица  Понуђача  (Прилог  1 
модела уговора)

Напомена:
-У случају  да понуду подноси група понуђача, доказ 
доставити за оног члана групе који испуњава тражени 
услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени
услов).
-У  случају  да  понуђач  подноси  понуду  са 
подизвођачем, ове доказе не треба доставити за
подизвођача.

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне 
услове из тачака 1. до 9. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

• Понуђачи  који  су  регистровани  у  регистру  који  води  Агенција  за  привредне 
регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. ( извод из регистра  Агенције 
за  привредне  регистре  ),  јер  је  то  доказ  које  је  јавно  доступан на   Интернет 
страници Агенције за привредне регистре.

• Понуђачи  који  су  регистровани  у  регистру понуђача који  води  Агенција  за 
привредне регистре не морају да доставе доказе од  1) до 4) сходно чл.78. ЗЈН-а.

• Наручилац  неће  одбити  понуду  као  неприхватљиву,  уколико  не  садржи доказ 
одређен  конкурсном  документацијом,  ако  понуђач  наведе  у  понуди  интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

• Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде. 
Јавна набавка број:  Д-44/2015-О                                                             Страна  27/50



ГРУПА ПОНУЂАЧА

• Уколико  група  понуђача  поднесе  заједничку  понуду,  сваки  понуђач  из  групе 
понуђача мора да испуњава услове предвиђене редним бројевима 1., 2., 3. и 4. 
Обрасца  9. конкурсне  документације,  а  остале  услове  наведене  под  редним 
бројем од 5. до  9.  овог Обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ 

• Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуни 
услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог Обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА

• Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН  и Обрасца  9. конкурсне 
документације могу се достављати у неовереним копијама.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

• 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  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.

ПРОМЕНЕ

• 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.
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10. ДОКАЗ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА

(доказ да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом)

Продавац предметних добара:

______________________________________________________________
                                         (пун назив и адреса)

Купац предметних добара:

_______________________________________________________________
                                          (пун назив и адреса)

Лице за контакт купца предметних добара:

_______________________________________________________________
                                (име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да су наведена добра “ Гориво“ испоручена , у уговореном року, 
обиму и квалитету и да није било рекламација на исте.

Број и година реализованог 

уговора (фактуре)

Вредност испоручених добара у 

динарима без урачунатог ПДВ-а

Период (дан,месец и година) 

испоруке

                                                                                                         Oдговорно лицe Купца
Датум: __________________
                                                                                                        ___________________

                                                                                                                (потпис)
                                                                   М. П.

У случају више доказа формулар копирати.
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11.МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ  

Назив банке, адреса филијале издаваоца или службе

Корисник: _______________________
                         (назив и адреса)

Датум: ____________ године

Гаранција за озбиљност понуде број ______________.

Обавештени  смо  да  је  _______________________  (у  даљем  тексту:  Принципал), 
одговарајући  на  Ваш  позив  за  учешће  у  јавној  набавци  брoj  ___________  од 
_______________ за испоруку добара „Гориво“,  по јавној набавци број  Д-44/2015-О , 
поднео Вама своју понуду брoj  ___________ од _____________.  У складу са Вашим 
условима, понуде морају бити праћене гаранцијом за озбиљност понуде.

На  захтев  принципала,  ми  (назив  банке)  _______________________________  овим 
неопозиво гарантујемо да ћемо Вам платити износ 5% од укупне вредности понуде без 
ПДВ-а (словима __________________________________ )  по пријему вашег позива у 
писаној форми, у случају да наш Принципал, а Ваш понуђач:
- повуче своју понуду у току периода важности понуде,
- не потпише уговор, са Корисником гаранције, иако је његова понуда прихваћена као
најповољнија.

Уз позив за плаћање, оверен аутентичним потписом представника корисника гаранције,
доставити документацију, којом се доказују горе наведени пропусти понуђача.

Ова гаранција важи најкасније до __________ године (један дан дуже од истека опције
понуде).

Сагласно  томе,  позив за  плаћање по овој  гаранцији  морамо примити најкасније  тог 
датума.

По истеку овог датума гаранција ће се сматрати неважећом и ништавном.

                                                                                                                       Потпис
                     
                                              М.П.                                                        __________________

Напомена:

Ако  Понуђач  поднесе  гаранцију  стране  банке,  та  банка  мора  имати  најмање  IBCA 
рејтинг АА
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12. ИЗЈАВА
О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ У ВЕЗИ СА ИЗДАВАЊЕМ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

У вези  са  јавним позивом Наручиоца  Предузеће  за  заштиту  имовине  и  одржавање 
објеката  ,,Колубара-Услуге“,  Лазаревац,  за достављање  понуде  у  поступку  јавне 
набавке  број  Д-44/2015-О „Гориво“,  за  потребе  Предузеће  за  заштиту  имовине  и 
одржавање објеката ,,Колубара-Услуге“, овим потврђујемо да ћемо издати неопозиву, 
безусловну, наплативу на први позив и без права на приговор банкарску гаранцију:
-за  добро  извршење  посла,  на  износ  од  10%  (процената)  укупне  цене  по  Понуди 
Понуђача  _________________________________________________________
                                                               (назив Понуђача)
 без ПДВ – а,  са  роком важности 30 (тридесет)  дана дуже од дана истека рока за 
коначно извршење посла

Гаранција ће бити издата за рачун Понуђача____________________________________
из _______________________, Ул. _______________бр. _______, уколико буде изабран
по јавној набавци број најкасније у року од 10 (десет) дана по закључењу Уговора о 
купопродаји добара.

          Место и датум

________________________                                              Потпис овлашћеног лица
                                                                                                     пословне банке
                                                                     М.П.
                                                                                              ________________________
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13.  МОДЕЛ УГОВОРА

            УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА
             ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ Д-44/2015-О

     Закључен дана ______ 2015. године у Лазаревцу, између:

1. Предузеће за заштиту имовине и одржавање објеката „Колубара–Услуге“д.о.о. Ул. 
Колубарски  трг  бр.8,11550  Лазаревац кога заступа  директор  Драган  Јевтић, 
дипл.правник,  мат.  број  17536630,  ПИБ 103244637,  текући  рачун  160-397146-89  код 
Banca Intesa , са једне стране као Купац (у даљем тексту Купац) 

и

   2._________________________, мат.број_____________, ПИБ _____________,текући 
рачун  бр.________________________,  кога  заступа  директор, 
___________________са друге стране, (у даљем тексту Продавац)

-уз ангажовање подизвођача _________________________________________________
     (навести назив подизвођача уколико је планирано ангажовање)

- са учесницима у заједничкој понуди: ______________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 (навести све остале учеснике у заједничкој понуди)   
     

ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Члан 1.

Предмет  Уговора  је  купопродаја  нафтних  деривата  коришћењем картице  за  гориво 
Продавца  (у  даљем  тексту  Картица) према  понуди Продавца   број  ______  од 
_________.2015. године, која чини саставни део овог Уговора.

Списак  јавних  бензинских  станица  Продавца  (Прилог  1),  на  којима  Купац  преузима 
гориво у своја возила коришћењем Картице, представља саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Закључивањем овог Уговора, Купац прихвата сва права и обавезе утврђене Општим 
правилима и условима за издавање и коришћење картице за гориво, која чине саставни
део овог Уговора (Прилог 3)

Купац  се  обавезује  да  Продавцу  достави  потписан и  печатом оверен  списак  својих 
моторних возила са регистарским бројевима – називом корисника и врстом нафтних 
деривата (Прилог 2), који представља саставни део овог Уговора.

Купац се  обавезује  да за  свако своје  возило од Продавца купује  искључиво гориво 
наведено у спецификацији из претходног става.
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Купац се обавезује да након закључења уговора именује овлашћено лице за контакт, 
реализацију овог уговора и контролу вршења услуге и о томе обавести другу уговорну 
страну.

ЦЕНА
Члан 3.

Укупна купопродајна цена (вредност) нафтних деривата која су предмет овог уговора, 
утврђује по важећој понуди Продавца и Одлуци Купца о додели уговора број _________ 
од ______ 2015.године и да укупна вредност истих на дан закључења уговора  износи 
____________ динара без урачунатог ПДВ, односно _______________ динара са ПДВ-
ом.

Уговорена  цена,  из  става  1.  овог  члана,  обухвата  укупне  процењене  количине  по 
јединичним ценама за:
Евро дизел 35.561.75 литара по јединичној цени од _____________дин./лит.
Евро премијум БМБ-95  80.520.38 литара по јединичној цени од  _____________дин./лит
Аутогас ТНГ 7.761.80 литара по јединичној цени од  _____________дин./лит

За време трајања уговора, понуђена цена се може мењати само у складу са кретањем 
цена на тржишту нафтних деривата

Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан 
испоруке.

Под  даном  испоруке  подразумева  се  дан  преузимања  робе  од  стране  купца  на 
бензинским станицама Продавца.

Приликом  испоруке  робе  сачињава  се  отпремни  документ  који  потписују  одговорно 
лице Продавца које извршава отпрему, са једне стране, и лице које у име Купца врши 
пријем, са друге стране. Лице које у име Купца врши пријем сматра се овлашћеним 
представником Купца.

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 4.

Продавац ће предати купцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, најкасније у 
року  од  10  (десет)  дана  од  дана  закључења  уговора  у  висини  од  10%  од  укупне 
вредности уговора без ПДВ-а. Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да 
важи још 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока за испоруку добара. Ако се за 
време  трајања  уговора  промене  рокови  за  извршење  уговорне  обавезе,  важност 
банкарске  гаранције  мора  се  продужити.  Купац  ће  уновчити  банкарску  гаранцију  за 
добро  извршење посла  у  случају  да  продавац  не  буде  извршавао  своје  уговорене 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Гаранција банке мора бити неопозива, безусловно наплатива на први позив и без права 
на приговор.
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ПОПУСТИ НА ЦЕНЕ
Члан 5.

Цене уговорених нафтних деривата умањују се за моторне бензине,  дизел горива и 
ауто гас на основу преузетих количина деривата из члана 1. овог Уговора на месечном 
нивоу, за календарски месец, по важећим скалама Продавца из прилога овог Уговора 
(Прилог 6).

Члан 6.

Обрачун попуста врши се на месечном нивоу, када се утврђује преузета количина робе 
за тај месец и одређује висина попуста у складу са чланом 5. овог Уговора.

Припадајући попуст одобрава се Купцу испостављањем ноте одобрења до краја текућег
месеца за претходни.

ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА КАРТИЦЕ

Члан 7.

Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата које 
врши Купац.

Картице се издају Купцу након потписивања уговора сагласно Захтеву и Спецификацији 
возила за издавање Картице, који чине саставни део овог Уговора (Прилог 4 и Прилог 2)

Члан 8.

Купцу  се  утврђује  дневни  и/или  месечни  лимит  по  свакој  Картици,  на  основу 
достављених података од стране Купца и утврђених месечних кредитних лимита од 
стране Продавца.

Уговорне  стране  су  дужне  да  изврше  примопредају  Картица,  о  чему  се  саставља 
Записник (Прилог 5) који потписују овлашћени представници обе уговорне стране.

Члан 9.

Купац се обавезује да Картице чува са дужном пажњом да не би дошло до злоупотребе 
или губитка. Купац се обавезује да у случају губитка, крађе, или уништења Картице, о 
томе обавести Продавца у писаној форми.

Продавац  се  обавезује  да  по  пријему  обавештења  о  губитку,  крађи,  или уништењу 
картице, исту утврди неважећом.
У случају раскида-непродужавања уговора, Купац је дужан да картице врати Продавцу.

Члан 10.

Уколико  се  Купац  не  придржава  одредаба  овог  Уговора,  Продавац  задржава право 
блокирања и одузимања свих издатих картица.
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РОКОВИ И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 11.

Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје 15. у месецу за продају остварену у првих 
15 дана у текућем месецу и последњег дана у месецу за продају остварену од 16. у 
текућем месецу до краја месеца.

Уколико  нека  купопродајна  трансакција,  обављена  у  обрачунском  периоду,  не буде 
обухваћена фактуром за тај период, биће укључена у фактуру за наредни обрачунски 
период.

Члан 12.

Купац  се  обавезује  да  вредност  преузете  робе  из  члана  11.  овог  Уговора  плати 
Продавцу у року од 45 дана од дана настанка ДПО.

Плаћање за преузету робу се врши на основу испостављених фактура и то уплатом на 
текући рачун Продавца назначен у фактури.

Члан 13.

Приликом плаћања, Купац је у обавези да у налогу за плаћање наведе позив на број 
документа по ком врши плаћање.

ЗАТЕЗНА КАМАТА И ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ

Члан 14.

Продавац ће за неблаговремено плаћање обрачунати Купцу законску затезну камату на 
месечном нивоу и то од дана истека валуте до датума измирења дуга.

Месечно обрачунату камату, Купац је дужан да плати у року од 8 (осам) дана од дана 
испостављања обрачуна. У случају да Купац поред дуга за испоручену робу (главница) 
дугује и камату и трошкове, првом наредном уплатом Купца (уколико није наведено на 
шта се уплата односи), врши се затварање његовог дуга сагласно члану 313. Закона о 
облигационим односима.

КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 15.

Продавац гарантује  квалитет  испоручене робе одређен Правилником о техничким и 
другим  захтевима  за  течна  горива  нафтног  порекла  (Сл.  Гласник  РС  бр.  123/2012, 
63/2013, 75/2013, 144/2014).

Продавац је сагласан да Наручилац има право на рекламацију количине и квалитета 
испорученог  горива,  у  ком  случају  је  дужан   да  приговор  на  количину  уложи  без 
одлагања, одмах приликом преузимања горива, а приговор на квалитет у року од 24 
часа од сазнања за недостатак. 
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РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком случају 
је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања/пријема робе, а 
у случају приговора на квалитет у року од 24 часа од сазнања за недостатак.

У  случају  приговора  на  количину  робе,  Купац  одмах  обавештава  Продавца,  који  је 
дужан да упути Комисију за решавање рекламација, која ће на лицу места утврдити 
чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник.

У случају приговора на квалитет робе, Купац одмах обавештава Продавца, који упућује 
стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу.

Уколико Купац не поступи у складу са ставом 1.- 3. овог члана, његова рекламација се 
неће разматрати.

Купац и Продавац су сагласни да до момента окончања рекламационог поступка свака 
страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом.

Уколико се утврди да рекламација није основана, трошкове поступка рекламације сноси 
Купац.

ВИША СИЛА
Члан 17.

Уговорне стране се  ослобађају  одговорности у  случају  дејства више силе:  поплава, 
пожара, земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних органа 
или организација и других догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који у  
потпуности или делимично спречавају уговорне стране да изврше уговорне обавезе.

Продавац  се  ослобађа  одговорности  и  у  случају  нескривљених  поремећаја  у 
снабдевању  тржишта  нафтом  и  нафтним  дериватима  који  су  изазвани:  актима 
државних органа, изменама прописа који регулишу услове и начин увоза, прераде и 
промета  нафте  и  нафтних  деривата,  кваровима  или  непланираним  ремонтима 
рафинерија или нафтовода и сличним догађајима.

РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 18.

Уговор  се  закључује  на  одређено  време  до  искоришћења  уговорених  средстава,  а 
најдуже до 1 (једне) године од дана закључења уговора.

У случају да нека од одредаба, односно неки од прилога овог Уговора престану да буду 
у  складу  са  важећим  законским  прописима  или  актима  и  одлукама  Продавца,  на 
послове из овог Уговора примењиваће се прописи, односно акта и одлуке Продавца 
који су ступили на снагу.
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Продавац је дужан да о изменама из претходног става овог члана писменим путем 
обавести Купаца у року од 5 (пет) радних дана од датума ступања измена на снагу.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то не буде 
могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 20.

У  случају  једностраног  раскида  Уговора  због  неиспуњења  обавеза  друге  уговорне 
стране, уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни 
доставити у писаној  форми обавештење о разлозима за раскид Уговора и оставити 
накнадни примерени рок од 30 дана за испуњење обавеза.

Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у року из претходног става, Уговор 
се сматра раскинутим.

Члан 21.

Овај Уговор се може изменити или допунити у писаној форми, закључивањем анекса 
Уговора.

Уговорне  стране  се  обавезују  да  другој  страни  доставе  податке  о  свакој  извршеној 
статусној  или  организационој  промени,  као  и  све  друге  промене  везане  за  опште 
податке (текући рачун, адреса, овлашћена лица и др.).

Члан 22.

За  све  што  овом  Уговором  није  предвиђено,  примењују  се  одредбе  Закона  о 
облигацоним односима.

Члан 23.

Овај  Уговор  ступа  на  снагу  даном  обостраног  потписивања  уговора  од  стране 
овлашћених заступника уговорних страна.
 
Уговорне  стране  су  сагласне  да  ступањем на  снагу  овог  Уговора  престају  да  важе 
раније  закључени  уговори,  протоколи  и  закључнице  о  продаји  нафтних  деривата  и 
друге робе која је предмет овог уговора и то:

__________________________________/________________________________________

_______________________________________________/___________________________

___________________.

Купац  је  дужан  да  изврши  све  обавезе  настале  по  раније  закљученим  уговорима, 
протоколима и закључницама из става 1. овог члана на уговорени начин.
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Члан 24.

Саставни део овог Уговора су:

-  Прилог  1:  Списак  бензинских  станица  Продавца  на  којима  Купац  може  користити 
картицу
-  Прилог  2:  Спецификација  возила  за  издавање кредитне  картице  за  гориво  (купац 
доставља након потписивања уговора)
- Прилог 3: Општа правила и услови за издавање и коришћење картице за гориво
- Прилог 4: Захтев за издавање кредитне картице за гориво
- Прилог 5: Записник о примопредаји картица за гориво
- Прилог 6: Скала попуста на преузете количине нафтних деривата

Члан 25.

Овај Уговор је закључен у 6 (шест) оригиналних примерка, по 3 (три) за сваку  уговорну 
страну.

            ПРОДАВАЦ                                                                     КУПАЦ
                                                                               
________________________                                       _______________________
                                                                                      Драган Јевтић, дипл.правник
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ПРИЛОГ 1
СПИСАК БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА ПРОДАВЦА НА КОЈИМА

КУПАЦ МОЖЕ КОРИСТИТИ КАРТИЦУ

Ред. 

бр.

Назив БС Регионални 

центар

Телефон БС Поштански 

број

Место Адреса

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

...

...

...

Дана _____________ у ________________
                                                                                   Одговорно лице Продавца
                                                                                    _____________________
                                                                                            (Име и презиме)
                                                           М.П.                   ____________________
                                                                                                  (Потпис)
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ПРИЛОГ 2
СПЕЦИФИКАЦИЈА ВОЗИЛА ЗА ИЗДАВАЊЕ  КАРТИЦЕ ЗА ГОРИВО

Рб

Регистарска 

ознака 

возила

Тип 

возила

Врста 

горива

Остала 

роба

Месечни 

лимит (у 

динарима

)

Дневни 

лимит (у 

динарима

)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

...

...

...

Напомена:
1) Тип возила: Путничко; Теретно; Трактор, Комбајн
2) Врста горива: Евро премијум БМБ-95; Евро дизел, Аутогас ТНГ;
                                                                                                             Одговорно лице Купца
Дана _________ у ___________                                                        ____________________ 
                                                                                                                 (Име и презиме)
                                                                     М.П.                                ____________________
                                                                                                                          (Потпис)
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ПРИЛОГ 3

ОПШТА ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ КАРТИЦЕ ЗА
ГОРИВО

.

.

.

.

.

.

.
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ПРИЛОГ 4

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ  КАРТИЦЕ ЗА ГОРИВО

.

.

.

.

.

.

.
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ПРИЛОГ 5
ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ КАРТИЦА ЗА ГОРИВО

Уговорне  стране  сагласно  констатују  да  је  овлашћено  лице  Продавца  предало,  а 
овлашћено  лице  Купца  преузело  _____  комада  ______  картица  за  гориво  са 
ковертираним  ПИН  кодовима,  као  и  да  су  картице  израђене  са  правилно  унетим 
подацима о возилима, у складу са достављеном и потписаном спецификацијом возила 
Купца.
Картице које су предмет примопредаје су:

Р.б. Број картице Регистарска 

ознака

Назив купца са 

картице

Тип картице Датум израде

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

...

...

...

Дана __________ у ____________
 Предао:                                                                                        Преузео:
 Овлашћено лице Продавца                                                       Овлашћено лице Купца
 _________________________                                                    _____________________
(Име и презиме)                                                                            (Име и презиме)
_________________________                                                     _____________________ 
(Потпис)                             М.П.                                                     М.П.     (Потпис) 

ПРИЛОГ 6
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КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОПУСТИ НА ЦЕНЕ НАФТНИХ ДЕРИВАТА
ЗА ПРОДАЈУ ПУТЕМ  КАРТИЦА ЗА ГОРИВО

a) Евро премијум БМБ 95
Месечна 

потрошња (у 

литрима) 

Количински рабат ( %)

До 1000 л

1001-2000

2001-3000

3001-4000

4001-5000

5001-6000

Преко 6001 л

б) Евро дизел
Месечна 

потрошња (у 

литрима) 

Количински рабат ( %)

До 500 л

501-1000

1001-1500

1501-2000

2001-2500

2501-3000

Преко 3001 л

ц) Аутогас ТНГ
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Месечна 

потрошња (у 

литрима) 

Количински рабат ( %)

До 200 л

201-400

401-600

601-800

801-1000

Преко 1001 л

                КУПАЦ                                                     ПРОДАВАЦ
                                                       
   ___________________                             _______________________

Драган Јевтић, дипл.правник
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14.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

                         

 ВРСТА ТРОШКОВА
      ПОЈЕДИНАЧНИ 
           ИЗНОСИ 
       

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

УКУПАН ИЗНОС

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  (члан. 88 став 2. ЗЈН).
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака и 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.

           Место и датум:                                                                              Понуђач

   _______________________                      М.П.                       _____________________
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15. Изјава понуђача везана за елемент критеријума удаљености најближе пумпе

Изјава понуђача за Јавну набавку Д-44/2015-О  у отвореном поступку Гориво, о елемету 
критеријума: удаљеност најближе
 пумпне станице од објекта магацина Колубара-Услуге, Ибарски пут бб, Шопић.

Одговорно у име предузећа дајем следећу

И З Ј А В У

којом потврђујем да је станица за снабдевање возила горивом  на удаљености:

1. од 0 до 3 км

2. од 3.001 до 5 км

3. од 5.001 до 7 км

4. од 7.001 до 10 км

6. више од 10.001 км

(заокружити локацију најближег објекта)

*Стање мора одговарати стварном и наручилац задржава право да изврши
 проверу истинитости тврдњи из изјаве.

Место:_____________
                                                                                              Понуђач:

Датум:_____________                 м.п.                   ______________________

Напомена: За потребе попуњавања од стране учесника у заједничке понуде и
подизвођача образац се може копирати
.
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16.  Изјава понуђача везана за елемент критеријума број пумпних станица

Изјава понуђача за Јавну набавку број Д-44/2015-О Гориво о елемету критеријума: број 
пумпних станица на
 територији Србије

Одговорно у име предузећа дајем следећу

И З Ј А В У

којом потврђујем да је број станица за снабдевањем возила горивом на
 територији Србије:

1. мање од 3

2. од 3 до 10

3. од 10 до 20

4. од 20 до 50

5. од 50 до 100

6. више од 100

(заокружити број објеката )

*Стање мора одговарати стварном и наручилац задржава право да изврши
 проверу истинитости тврдњи из изјаве.

Комисија задржава право да од понуђача затражи доказ – списак свих објеката
 на територији Србије оверен од одговорног лица.

Место:_____________
                                                                                                         Понуђач:

Датум:_____________                             м.п.                 ______________________

Напомена: За потребе попуњавања од стране учесника у заједничке понуде и
подизвођача образац се може копирати
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17. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понуђена роба мора одговарати нивоу квалитета и карактеристикама датим у обрасцу 
структуре понуђене цене.
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18.  САДРЖАЈ ПРИЛОГА

Документација која се доставља у поступку јавне набавке садржи:

1.
2.
3.
4.
5.
..
..
..
..
..
..

Датум: _______________                                                                   Понуђач 
                                                                                                  

Место: _______________                                                        _______________________

М. П.          
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