Република Србија
АП Војводина
Општина Бачка Топола - Месна Заједница Стара Моравица
Ул. Пачирски пут број 2, 24340 Стара Моравица
Број: 11/2017
Дана: 13.01.2017.године
У Старој Моравици

ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У ПОСТУТПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕВРEДНОСТИ – ДОБРА – НАБАВКА
МОТОРНИХ ГОРИВА
БРОЈ: 1.1.1/2017
Конкурсна документација за јавну набавку у поступку јавне набавке мале
вредности, објављена на порталу јавних набавки дана 12.01.2017. године:
1.
мења се у делу „II
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.“ на страни 3/26 , и гласи :
„
Редни
број
1
2

Опис

Јединица
мере

EVRO PREMIUM BMB 95

ЛИТАР

EVRO DIZEL

ЛИТАР

Уговор ће се закључити на износ процењене вредности јавне набавке.
Захтеви наручиоца:
1. Минималне техничке карактеристике предмета набавке према захтеву наручиоца:
Техничке карактеристике производа, који су предмет ове јавне набавке, дефинисане су
Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
(Службени гласник РС број 111/15).
2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Понуђачсеобавезуједаобезбедипонуђениквалитетпредметајавненабавкеускладусасвојомпо
нудомитехничкимстандардимаинормативимазаовуврстудобара.
Понуђачсеобавезуједаобезбедипонуђениквалитетпредметајавненабавкетокомцелокупногтр
ајањауговора.
- за Евро дизел, утврђени су стандардом SRPS EN 590;
- за Евро премијум БМБ 95 – утврђени су стандардом SRPS EN 228;
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2. Захтеви у погледу траженог рока испоруке, услова плаћања и рока важења понуде:
Количине добара у овој јавној набавци представљају потребе наручиоца за период од 12
месеци
Стварна купљена (испоручена) количина путем уговора о јавној набавци може бити већа
или мања од предвиђене оквирне количине, у зависности од потреба Наручиоца, уз
ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ
процењене вредности јавне набавке за цео период важења уговора -1.000.000,00динара без
ПДВ-а.
Динамика испоруке: Сукцесивно,премапотребама наручиоца.
Услови плаћања биће преузети из понуде.
Понуда важи 30 дана од дана отварања понуде.
3. Захтев наручиоца у погледу места испоруке:
Место испоруке је франко бензинска станица Продавца, уколико постоји у месту
Наручиоца (Стара Моравица) или се тражено добро мора доставити на адресу Наручиоца у
року од 24 часа од дана пријема наруџбе.Наручилац нема место за лагеровање наведених
добара. Најмања требована количина је 20 литара коју Понуђач мора доставити на адресу
наручиоца у року од 24 часа од дана пријема требовања. Уколико Понуђач нема бензинску
станицу у месту Наручиоца(Стара Моравица), у цену добара треба да је урачунат
транспорт добара до места примопредаје(адреса Нсаручиоца) и сви зависни трошкови који
Понуђачу могу настати у току реализације предмета јавне набавке.
Напомена: Понуђач је обавезан да достави заједно са понудом доказе о квалитету горива
које нуди и то: Извештај о испитивању и Потврда/Декларација о усаглашености од
лабораторије која је именовано тело за оцењивање усаглашености. Уколико Понуђач не
достави доказе о квалитету његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
2. брише се у делу „IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА“, на страни 6/26 део „ДОДАТНИ УСЛОВИ“ и гласи:
„IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће
у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој
табели, и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Р.бр

1.

2.

Да је регистрован код надлежног органа, односно ИЗЈАВА(Образац 5. у
уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) поглављуVI ове конкурсне
ЗЈН);
документације),
којом
понуђач
под
пуном
материјалном
и
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Да он и његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3.

4.

5.

кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава
услове за учешће у
поступку јавне набавке из
чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и
став 2. ЗЈН, дефинисане
овом
конкурсном
документацијом

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Да има има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке
(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), лиценцу-дозволу за
обављање енергетске делатности - трговина
моторним и другим горивима на станицама за
снабдевање превозних средстава, утврђене Законом
о
енергетици
(„Службени
гласник
РС“,
број145/2014), издате од стране Агенције за
енергетику Републике Србије.

Лиценца коју понуђач
треба да достави мора
бити важећа, а доставља
се у виду неоверене
копије.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних условаза учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. за
учешће у поступку предметне јавне набавкеу складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач
доказује достављањем ИЗЈАВЕ(Образац 5. у поглављуVI ове конкурсне
документације),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1.
тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
 Испуњеност обавезног условаза учешће у поступку предметне јавне набавке из чл.
75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу
обавезних услова, понуђач доказује достављањем ДОЗВОЛЕза обављање
делатности која је предмет набавке издату од Агенције за енергетику Републике
Србије., у виду неоверене копије.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача
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(Образац 6. у поглављуVI ове конкурсне документације),потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН,. У том случају
ИЗЈАВА(Образац 5. у поглављуVI ове конкурсне документације), мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености
услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.Ако понуђач у остављеном, примереном
року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих
доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1. Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из
одговарајућег регистра.
2. Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног
суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда
доставити ИУВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДАна чијем подручју је седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично
дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
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неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више
зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: 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).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3. Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу
обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
5. Чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, услов под редним бројем 5. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Да има има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), лиценцу-дозволу за обављање енергетске
делатности - трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање
превозних средстава, утврђене Законом о енергетици („Службени гласник РС“,
број145/2014), издате од стране Агенције за енергетику Републике Србије.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4)
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, и то:
 понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs)
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
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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.
3.Мења се у делу „VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ“, на страни
13/26 „образац 2“, и гласи:
„(ОБРАЗАЦ 2)

0

НАЗИВ
ПРОИЗВОДА
1

1.

EVRO PREMIUM

2.

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Јединична
Укупна цена са ПДВ-ом
цена без пдв-а

2
Количине

Редни
број

Јединица
мере

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

2

3

Литар

1

EVRO DIZEL
литар
укупна вредност

1

4

5

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а,


у колону 5. уписати укупна цена са ПДВ-а;



На крају уписати укупну цену предмета набавке са и без ПДВ-а.
Датум:

М.П.
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Потпис понуђача

4.мења се у делу „VIIМОДЕЛ УГОВОРА“, на страни 18/26 „МОДЕЛ УГОВОРА“, и
гласи:
„
VIIМОДЕЛ УГОВОРА
У складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/2012),
и спроведеног поступка јавне набавке Све врсте, моторних гориво,
ЈНМВброј:1.1.1/2017 у поступку јавне набавке мале вредности, покренутог по одлуци о
покретању поступка јавне набавке од 10.01.2017. године, позиву за подношење понуда
објављеном на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца дана 10.01.2017. године и
одлуке о избору најповољније понуде број ________ од _______, уговорне стране

1. Месна заједница Стара Моравица, 24340 Стара Моравица, улица Пачирски пут број 2,
матични број: 08033153 ПИБ: 101446651, коју заступа Председник савета месне заједнице
Стара Моравица Шефер Атила, с једне стране (у даљем тексту: Купац), и
2.____________________________________ ; улица ______________________ бр.___,
___________, матични број: ________________, шифра делатности: _________________,
ПИБ:_____________ ( у даљем тексту: Продавац), коју заступа директор
________________,
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, на основу члана 24. став 1. taчкa 3. Закона о јавним набавкама
(''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео јавну набавку у поступку јавне
набавке мале вредности чији је предмет куповина моторних горива, број:1.1.1/2016 ;
- да је Продавац доставио понуду број ____ од __________.године , која у
потпуности одговара условима из конкурсне документације, налази се у прилогу уговора и
саставни је део овог уговора;
- да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона, на основу понуде Продавца и Одлуке
о додели уговора __________________ од ________________.године, изабрао Продавца за
набавку свих врста моторних горива.
I.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Члан 1.
Предмет Уговора је купопродаја нафтиних деривата за потребе Купца.
Продавац се обавезује да Купцу испоручује нафтне девирате на својим бензинским
станицама, уколико постоји у месту Купца (Стара Моравица) или тражено добро мора
доставитина адресу Купца у року од 24 часа од дана пријема наруџбе.
II.ЦЕНА
Члан 2.
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Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са законом и
подзаконским актима, а до укупног износа од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Понуђач задржава право промене цена, у складу са кретањем на тржишту и својом
комерцијалном политиком, при чему се врше промене ценовника, Продаја робе врши се по
малопродајним ценама из ценовника продавца вежећим на дан преузимања нафтних
деривата.
III. РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Понуђач мора обезбедити да се возила наручиоца снабдевају горивом набензинским
пумпама-продајним местима на територији Републике Србије, сукцесивно, у складу са
потребама наручиоца. Плаћање ће се извршити сукцесивно, у складу са потребама
наручиоца, уплатом динарских средстава на текући рачун изабараног понуђача.
Наручилац може преузети предметна добра путем дебитних картица доизноса
уплаћених средстава.
Продавац једном месечно доставља Купцу коначан рачун за испоручено гориво.
Обавезе које доспевају у 2017 буџетској години ће бити реализоване највише до
износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 2017 буџетској години.
IV. КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 4.
Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен Правилником о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС”, бр. 97/2010).
V РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 5.
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 обавести 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 стручњака 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 да своје трошкове настале у складу са овим чланом.
Уколико се утврди да рекламација није основана, трошкове поступка рекламације
сноси Купац.
VI. ВИША СИЛА
Члан 6.
Уговорене стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплаве,
земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних органа или
организација и догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који у потпуности
или делимично спроведене уговорне стране да изврше уговорне обавезе.
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Продавац се ослобађа одговорности у случају поремећаја у снабдевању тржишта
нафтом и нафтним дериватима који су изазвани: актима државних органа, изменама
прописа који регулишу услове увоза, прераде и промета нафте и нафтних деривата,
кваровима, или непланираним рафинерија или нафтовода и сличним догађајима.
VII. РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 7.
Уговор се закључује на одређено време, до 12 месеци, и то од датума потписивања
обе уговорне стране, а најдуже до утрошка средстава планираних за предмет јавне набавке.
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.
Продавац је дужан да о изменама из претходног става овог члана писменим путем
обавести Купца у року од 5 (пет) дана од датума ступања измена на снагу.
VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то не
буде могуће, спорови ће се решити пред стварно и месно надлежним судом
Члан 9.
Овај Уговор се може изменити или допунити у писаној форми - закључивањем
анекса уговора.
Уговорне стране се обавезуј да другој страни доставе податке о свакој извршеној
организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке (текући рачун
овлашћена лица и др.)
Члан 10.
За све што овим Уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 11.
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране оба
заступника уговорних страна.
Члан 12.
Овај Уговор је закључен у 4(четири) оригинална примерка, по 2 (два) за сваку
уговорну страну.
ПРОДАВАЦ
ДИРЕКТОР/ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

КУПАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТ. МОРАВИЦА
Шефер Атила

_______________________
(потпис)

М.П.

М.П. ____________________
(потпис)

КОМИСИЈА ЗА ЈН
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