Број: 02/1697-2
Датум: 22.10.2018. године

ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
За јавну набавку добара
ЈН 45/18 Гориво за моторна возила

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15) у даљем тексту: Закон, Наручилац врши измену конкурсне документације у јавној
набавци добара ЈН 45/18 – Гориво за моторна возила

I

1

Наручилац на страни 24/38 у делу „Начин плаћања“ утврђује рок за плаћање „до 45“
дана од дана испоруке добара;
1.1 Наручилац на страни 33/38 у члану 3 став 3 модела уговора мења и сада гласи:
„Плаћање ће се вршити у року до 45 дана по испостављеном рачуну .“
2. Наручилац на страни 31/38 модела уговора уместо „Понуђач“ утврђује „Добављач“; те
уписује „текући рачун“.
2.1.

Уместо чл. „32“ утврђује „39“

3. На страни 32/38 додаје се члан 2 који гласи:
„Цена горива по литру се може мењати у складу са кретањем малопродајних цена горива
на дан преузимања о чему добављач обавештава наручиоца достављањем важећег
ценовника уз фактуру.
1

Добављач и наручилац споразумно утврђују да ће се о евентуалним изменама и допунама
уговора у погледу количина и уговорене вредности сачинити писмени анекс, али у
вредности до 5% од првобитно уговорене.“
4. На страни 34/18 мења се члан 9 и сада гласи:
„Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће
решавати споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.“

II
Остали делови конкурсне документације остају неизмењени.
Пречишћен текст Конкурсне документације у прилогу.
Понуђачи су дужни да сачине понуду у складу са овом изменом и допуном.

III
Наручилац објављује Обавештење о продужетку рока за подношење понуда и исти је сада
26.10.2018. до 12:00 часова Институт за рехабилитацију, организациони део „Селтерс“,
Младеновац, Краља Петра I 335.
Отварање понуда 26.10.2018. у 12:15 организациони део „Селтерс“, Младеновац, Краља
Петра I 335- Управна зграда.

Образложење

Наручилац уважавајући основане предлоге потенцијалних понуђача врши
предметну измену и допуну конкурсне документације, у циљу омогућавања веће
конкуренције.

Комисија за ЈН 45/18

2

Институт за рехабилитацију
Београд, Сокобањска 17
Број: 01-1594-4/18
Датум: 17.10.2018. године
www.rehabilitacija.com

Институт за рехабилитацију
Београд, Сокобањска 17

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара мале вредности
ЈН 45/18 - набавка горива за моторна возила

Рок за достављање понуда је 26.10.2018. године до 12:00 часова
Отварање понуда је
26.10.2018. године у 12:15 часова

октобар, 2018. године
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и
68/15) и члана6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник Р.Србије
број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-1594-1/18 од
21.09.2018.године и Решења о именовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке
мале вредности број 01-1594-2/18 од 21.09.2018. године, припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара
Гориво за моторна возила
ЈН 45/18
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Поглавље
I

Назив
Општи подаци о јавној набавци / предмету јавне
набавке

страна
4

II

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина,
опис добара и сл.

5

III

Техничка документација и планови – није саставни део
ове КД

5

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност
услова

V

Критеријуми за доделу уговора
услова

6 - 11

11

VI

Упутство понуђачима како да сачине понуду

12 - 21

VII

Образац понуде – образац 1

22 - 24

VIII

Образац спецификације добара - образац 2

25
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Образац изјаве о испуњењу услова из члана 75
Закона о јавним набавкама – образац 3

26

X

Образац трошкова припреме понуде - образац 4

27

XI

Образац изјаве о независној понуди – образац 5

28

XII

Образац изјаве о поштовањуобавеза из чл. 75. Став 2
–образац 6

29

Oбразац изјаве о непостојању сукоба интереса – обр.
7

30

IX

XIII

XIV
XV

XVI
XVII

Модел уговора – обрaзац 8

31-35

Образац меничног овлашћења за озбиљност понудеобразац 9

36

Образац меничног овлашћења за добро извршење
посла – образац 9а

37

Образац – списак бензинских станица на територији
РС

38
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Институт за рехабилитацију,
Ул.Сокобањска 17, 11000 Београд, www.rehabilitacija.com
2) Врста поступка: jавна набавка мале вредности
3) Предмет јавне набавке:добра -Гориво за моторна возила, ЈН 45/18
Ознака из Општег речника набавки 09100000 (горива)
1. ауто гас
2. моторни бензин БМБ 100
3. Евро дизел
4. G-Drive Diesel или одговарајуће
4) Поступак се спроводи у циљу закључења уговора о предметној јавној набавци за
период до 12 месеци.
5) Јавна набавка није обликована по партијама.
6) Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица
7) Није предвиђена електронска лицитација
8) Служба за контакт:
Е-маил адреса:seltersbanja.pravnasl@gmail.com
факс: 011/8236-431 радним даном у времену од 07,00 – 15,00 часова.
Радно време писарнице је сваког радног дана у времену од 07,00-15,00 ч
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА И СЛ.

Предмет набавке горива за моторна возила:- oзнака из Општег речника набавки 09100000
(горива)
 ауто гас
 моторни бензин БМБ 100
 евро дизел
 G - Drive Diesel или одговарајуће
Начин достављања: Наручилац ће уговорене количине преузимати на станицама за точење
горива са изабраним понуђачем – директним точењем у дозначена возила наручиоца, до
уговорених количина. Точење ће вршити запослено лице код понуђача.
Начин контроле квалитета: Наручилац задржава право да од изабраног понуђача захтева
достављање свих законом прописаних исправа – дозвола и анализа горива током трајања
уговора.
Одговорност за штету: Сваку штету коју причини изабрани понуђач возилу приликом
точења горива ће накнадити наручиоцу у пуном износу.
Заштита животне средине: Понуђач је обавезан да поштује прописе који се односе на
заштиту животне средине
Остале карактеристике добра:
Квалитет добара треба да одговара захтевима утврђеним Правилником о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног порекла (Сл.гласник РС бр.111/15, 106/16 и
60/2017) и SRPS стандардима на које се Правилник позива.
Количине тражених добара дате су у обрасцима понуде и спецификације (образац
2) са структуром цене које понуђач попуњава.


Понуђачи су дужни да све ставке цене у обрасцу понуде - спецификације попуне
уредно и читко, те да тако попуњен образац овере потписом и печатом лица
овлашћеног за заступање.



Непоступање понуђача на наведени начин понуду чини неисправном и наручичац ће
исту одбити у складу са законом.
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ – није саставни део ове Конкурсне
документације
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
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.

3.

Да је регистрован код надлежног органа, 1. - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра
односно
уписан
у
одговарајући Агенције за привредне регистре, односно
регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
извод из регистра надлежног Привредног
суда
- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра
Да он и његов законски заступник није Агенције за привредне регистре,
осуђиван за неко од кривичних дела као - Напомена:
члан организоване криминалне групе, да У случају да понуду подноси група понуђача,
није осуђиван за кривична дела против овај доказ доставити за сваког учесника из
привреде, кривична дела против животне групе.
средине, кривично дело примања или У случају да понуђач подноси понуду са
давања мита, кривично дело преваре(чл. подизвођачем, овај доказ доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача
75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
доставити за сваког од њих).
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).

4.

2.- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО
ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из
казнене евиденције, односно уверење оне
полицијске управе Министарства
унутрашњих послова где је пребивалиште
лица, да није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног
суда на чијем подручју је седиште домаћег
правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног
лица, да није осуђивано за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђивано за неко од
кривичних дела против привреде, кривична
дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре. За побројана
кривична дела првостепени судови, чије је
уверење потребно доставити, су:
- Основни суд на чијем подручју је седиште
правног лица,
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- Виши суд на чијем подручју је седиште
правног лица,
- Виши суд у Београду да није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групe.
Напомена:
У случају да понуду подноси правно лице
потребно је доставити овај доказ и за правно
лице и за законског заступника
У случају да правно лице има више
законских заступника, ове доказе доставити
за сваког од њих
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 и за
подизвођача (ако је више подизвођача
доставити за сваког од њих)
Ови докази не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда.
3. - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК,
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
1.Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
2. 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 2 горе наведена доказа
треба доставити уверење Агенције за
приватизацију да се налази у поступку
приватизације
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 и за
подизвођача (ако је више подизвођача
доставити за сваког од њих)
Ова уверења не могу бити старија од два
месеца пре отварања понуда
4.-Достављање потписане и оверене изјаве
понуђача на обрасцу наручиоца, у складу са
чл 75 став 2 ЗЈН

Страна 7 oд 38

5.

Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке(чл. 75. ст. 1. тач.
5) ЗЈН) - Важећа лиценца за обављање
енергетске делатности трговине на мало
дериватима нафте издата од Агенције за
Енергетику Републике Србије. Лиценца
енергетске делатности 21

ДОЗВОЛА Важећа лиценца за обављање
енергетске делатности трговине на мало
дериватима нафте издата од Агенције за
Енергетику Републике Србије.

Понуђач може као доказ обавезних услова из члана 75 ЗЈН тачка 1-4 доставити
и ИЗЈАВУ(према обрасцу из ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом,а
испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
Р.бр.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

-

Да понуђач располаже
бензиском станицом (пумпом) и
то:

-

Минимум једно продајно
место-бензинску станицу у
Младеновцу

-

Минимум једно продајно
место-бензинску станицу на
аутопуту Младеновац-Београд
(од укључења „Мали
Пожаревац“)

-

Минимум пет продајних местабензинских станица у Београду

Списак – листа бензинских станица
понуђача на територији Републике Србије
оверен потписом и печатом понуђача, у
слободној форми или путем обрасца који је
саставни део КД
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. за
учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних
услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује
достављањем ИЗЈАВЕ,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, 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 ДОЗВОЛЕ- Важеће лиценце за обављање
енергетске делатности трговине на мало дериватима нафте издате 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,
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, а додатне услове
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА 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:
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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 И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично
дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе 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.
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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.


ДОДАТНИ УСЛОВИ
1) Технички капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном
приказу додатних услова – Доказ: - Списак – листа бензинских станица
понуђача на територји Републике Србије оверен потписом и печатом
понуђача.

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:доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН 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.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.
Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или
истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне
понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење
путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире
ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на
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извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку,
наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Изузетно, понуда може садржати изразе
на енглеском језику услед постојања елемената који се тичу карактеристика добара
које су непреводиве.
2. НАЧИ 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. Пожељно је да сви документи поднети у
понуди буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не
могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови ,односно
прилози.
Понуду доставити на адресу: Наручиоца – Институт за рехабилитацију,
организациони део „Селтерс“ Младеновац ул. Краља Петра I бр. 335, 11400
Младеновац, у затвореној коверти са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈН 45/18 набавка
добара – гориво за моторна возила ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ. На полеђини
коверте, понуђач уписује своје податке и име лица за контакт, као и бр. телефона.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана
26.10.2018.године до 12:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 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.
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда,
односно дана 26.10.2018. године у 12:15 часова, у просторијама Наручиоца, на адреси
ул. Краља Петра I бр.335, 11400 Младеновац-Управна зграда.
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају
Комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
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Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације и доставља захтеване прилоге и доказе из конкурсне
документације.
Понуда мора да буде на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и
недвосмислена, читко попуњена без прецртавања, оверена печатом и потписана од стране
одговорног лица. Према потреби, понуђач може копирати достављене обрасце.
Комплетна понуда мора да садржи наведене обрасце, а пожељно је да понуђач
захтевану документацију достави следећим редоследом и обележи редним бројевима:
1. Попуњен Образац бр. 1 - Понуда понуђача са спецификацијом и структуром цене
(образац бр 2.);
(Непопуњавање неке од позиција из понуде подразумева недостатак
конкретне
понуде и иста ће бити одбијена);
2. Попуњен Образац бр. 2 – спецификација добара са структуром цене
3. Попуњен Образац бр. 3– образац изјаве о испуњности услова из члана 75 ЗЈН
4. Попуњен Образац бр. 4 – образац трошкова припреме понуде
5. Попуњен Образац бр. 5 – образац изјаве о независној понуди
6. Попуњен Образац бр. 6 – образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2
7. Попуњен Образац бр. 7 – образац изјаве о непостојању сукоба интереса
8. Попуњен Образац бр.8 - Модел уговора
9. Попуњен Образац бр.9 – Менично овлашћење за озбиљност понуде;
(образац 9а - Менично овлашћење за добро извршење посла попуњава само изабрани
понуђач)
10. Списак бензинских пумпи (станица).
Сваки образац из конкурсне документације мора бити потписан и оверен печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од Понуђача, чија
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа о испуњености услова.
Ако Понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени
у вези са испуњавањем 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 прописан начин.
3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за
рехабилитацију „Селтерс“ ул. Краља Петра I 335, 11400 Младеновац, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара –ЈН 45/18 Гориво за моторна возила НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара-ЈН 45/18 Гориво за моторна возила НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара-ЈН 45/18 Гориво за моторна возила НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара ЈН-45/18 Гориво за моторна
возила НЕ ОТВАРАТИ
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (образац 1) понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценату купневредности набавке који
ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач на Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени уконкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до
2) Закона и то:
 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће
поднети понуду и који ће заступат и групу понуђача пред наручиоцем,
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу
уговора
 понуђача који ће у име групе понуђача потписати уговор
 понуђача који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђача који ће издати рачун
 рачун на који ће бити извршено плаћање
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је најдуже 60 дана од дана пријема рачуна, који испоставља понуђач на
основу испоруке добра. Уколико је рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити
одбијена.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева
аванс.
Захтеви у погледу квалитета добара
Aкo се након закључења уговора о јавној набавци, записнички утврди да добра која
је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету, продавац мора
испоручити добра без недостатака у року од 3 дана од сачињавања записника о
рекламацији
Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
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ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђачима у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Цена се може мењати у складу са изменама цена прозивођача, у оном проценту од
момента закључења уговора, али не више од 5% укупне уговорене вредности или
количина у складу са чл. 115 Закона о јавним набавкама.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена,наручилац може поступити
ускладу са чланом 92.Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити
уМинистарству за рад,запошљавање, борачка и социјална питања.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Обавезна средства финансијског обезбеђења
Понуђач је дужан да у понуди достави:
Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и то: бланко сопствена меница и
менично писмо - овлашћење на износ 10 % укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком
важности најмање 30 дана дуже од рока важења понуде- у корист Наручиоца: Институт за
рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17.
Бланко соло меницу доставити у ПВЦ фолији. Меница треба да буде регистрована код
пословне банке понуђача, потписана и оверена од стране понуђача, а понуђач је у обавези да
достави потврду о извршеној регистрацији.
Понуђач доставља попуњен образац меничног овлашћења за озбиљност понуде.
Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих
потписа, (оверена од стране пословне банке, са датумом после пријема позива за
достављање понуда) као и копију ОП Образаца, за лица за које је доставио картон
депонованих потписа.
Меница може бити активирана:
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а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о
јавној набавци (понуда се оцењује неисправном и Наручилац може да закључи уговор са
првим следећим најповољнијим понуђачем);
б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави остала
средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том случају се уговор
ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем.
Изабрани понуђач је дужан да достави :
Финансијска гаранција за добро извршење посла
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 5 дана од дана потписивања уговора
преда наручиоцу БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење на износ 10%од
укупне уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од
истека рока за коначно извршење посла.
1)

Бланко соло меницa се доставља у ПВЦ фолији.
Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да
достави потврду о извршеној регистрацији достављене менице.
Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију ОП обрасца и картон
депонованих потписа (оверен од стране банке) са датумом после објављивања позива за
подношење понуде.
Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се
продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок
извршења уговорне обавезе.
Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза - важи само за понуђаче који се налазе
на списку негативних референци
БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА и менично писмо - овлашћење на износ 15 % укупне
вредности понуде без ПДВ-а са роком важности до истека понуде, односно, најмање 30 дана
од датума отварања понуда - у корист Наручиоца: Институт за рехабилитацију, Београд.
Бланко соло менице се доставља у ПВЦ фолији.
Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у
обавези да достави потврду о извршеној регистрацији достављене менице.
Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави оверену копију ОП
обрасца(оверен у суду, општини или код јавног бележника) не старији од два месеца од дана
за подношење понуда и картон депонованих потписа (оверен од стране банке) са датумом
после објављивања позива за подношење понуде.
Меница може бити активирана:
а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о
јавној набавци (понуда се оцењује неисправном и Наручилац може да закључи уговор
са првим следећим најповољнијим понуђачем).
б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави остала
средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том случају се
уговор ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца:
Институт за рехабилитацију Београд, Сокобањска 17, 11000 Београд,
електронске поште на e-maiл: seltersbanja.pravnasl@gmail.com) тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при
чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде
(члан 63.став 2. Закона).
У случају из члана 63. став 2. Закона, наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана
пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, ЈН
бр 45/18”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока
предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
У циљу провере саобразности понуде са траженим карактеристикама добара,
Понуђач ће Наручиоцу омогућити увид у узорке, у року од 2 дана од дана
подношења захтева Наручиоца.
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају
разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се
понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.

16.ВРСТА
КРИТЕРИЈУМА
ЗА
ДОДЕЛУ
УГОВОРА,
ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животнесредине,
као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА
ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, или препорученом пошиљком
са повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
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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 три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке
комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован,
као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Институт за рехабилитацију јавна набавка ЈН 45/18 (8) корисник:
буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или
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3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке
и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и
другим прописом.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона.У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.
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ОБРАЗАЦ 1
ОБРАСЦИ ПОНУДЕ
Понуда бр.______ од _________ за отворени поступак, за јавну набавку добара ЈН
бр. 45/18– Гориво за моторна возила
Подаци о понуђачу - Табела 1.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача
место, улица, општина:
Име особе за контакт:

e-mail:
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

Датум: _______________
М.П.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

Страна 22 oд 38

Понуду подносим: заокружити начин подношења понуде и уписати податке
под б) и в)
Начин подношења понуде - Табела 2.
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

1)

који

ће

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него
што имаместа у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све
подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, табелу 1. „ПОДАЦИ О
ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о
осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.
Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
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3.Комерцијални подаци понуде
Предмет ЈН
Процењена Јединична
Количина
цена без
на год.нивоу ПДВ-а по
литру
1

2

Ауто гас
Моторни
БМБ 100
Евро дизел

3

Јединична
цена са
ПДВ-ом

4

Укупна цена
без ПДВ-а
за
процењене
количине
5 (2x3)

Укупна цена
са ПДВ-ом
за
процењене
количине
6 (2x4)

3.600 литара
бензин

6.000 литара
4.800 литара

G-Drive Diesel или
2.400 литара
одговарајуће
УКУПНО:
1. Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:_______________________
Словима:____________________________________________
ПДВ:____________
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: ________________________
Словима:____________________________________________
2. Испорука горива за моторна возила вршиће се сукцесивно, према потребама наручиоца
и према динамици коју утврђује наручилац.
3. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______) подизвођача (уписати број
подизвођача).
словима
4. Важност понуде износи ____ ( _____________________) дана од дана отварања понуда
( не краћи од 30 дана ).
словима
5. Начин плаћања: Одложено плаћање до 45 дана од дана испоруке добара.
6.Евентуални попусти на количину _______________________________________

Датум:

_______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
___________________________________
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ОБРАЗАЦ 2
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
Предмет ЈН

Процењена
Количина
на год.нивоу

Јединична
цена без
ПДВ-а по
литру

Јединична
цена са
ПДВ-ом

1

2

3

4

Ауто гас

3.600 литара

Моторни бензин
БМБ 100

6.000 литара

Евро дизел

4.800 литара

G-Drive Diesel или
одговарајуће

2.400 литара

Укупна цена
без ПДВ-а
за
процењене
количине
5 (2x3)

Укупна цена
са ПДВ-ом
за
процењене
количине
6 (2x4)

УКУПНО:
Место:_______________________
Датум:_______________________
М. П.
_____________________________
Потпис лица овлашћеног за заступање

Понуђачи су дужни да упишу цену без ПДВ-а, цену са ПДВом, као и ПДВ у предвиђене
колоне у складу са упутством како да се попуни понуда.
Уписује се датум и место сачињавања спецификације, и иста се оверава печатом и
потписом лица овлашћеног за заступање.
Непопуњавање неких елемената чини понуду неисправном и иста ће се одбити као таква.
У случају разликовања појединачне и укупне цене меродавна је јединична цена.
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На основу члана 61 и 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу изјаву
ОБРАЗАЦ 3
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН 45/18
У својству овлашћеног лица за заступање понуђача овим изјављујем да смо упознати са
свим захтевима и условима у поступку јавне набавке мале вредности добара ЈН 45/18набавка горива за моторна возила
Овим изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да у
потпуности испуњавамо услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и то:
I. Обавезни услови
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуде;
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;

_____________2018. године
М.П.
Потпис
одговорног лица понуђача
_________________________
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ОБРАЗАЦ 4
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Став 1. Закона, понуђач може да у оквиру понуде достави
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде

Трошкови прибављања средстава обезбеђења
Остали трошкови припреме понуде
Укупни трошкови припреме понуде
Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и
друге релевантне доказе.
Није обавезно прилагање овог обрасца.

М.П.

Понуђач,
______________________
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ОБРАЗАЦ 5

На основу члана 26. везано за члан 29. Закона о јавним набавкама,
(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 20. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015) дајемо следећу изјаву

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да је понуду за ЈН 45/18 набавка горива за моторна возила, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

_____________2018. године
М.П.
Потпис
одговорног лица понуђача
________________________

Страна 28 of 38

ОБРАЗАЦ 6

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15.) и члана 20. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015) дајемо следећу изјаву:

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ЈН 45/18 Гориво за моторна возила

Изричито наводимо да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантујемо да нам није изречена забрана обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

_____________2018. године

М.П.
Потпис
одговорног лица понуђача
_________________________
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ОБРАЗАЦ 7

На основу члана 39. став 3 и 6. а везано за чланове 26. и 29. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15.) дајемо следећу изјаву

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА
Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
не постоји сукоб интереса, као и да однос представника наручиоца и понуђача не може
утицати на непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке,
односно да:
- да не постоји однос између представника наручиоца или са њим повезаног лица и
потенцијалних понуђача/подносиоца пријава који може утицати на непристрасност
наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке;
- да представник наручиоца или са њим повезано лице не учествују у управљању
потенцијалних понуђача/подносиоца пријава;
- да чланови комисије, односно њихови заменици или са њима повезана лица не
поседују више од 1% удела, односно акција потенцијалних понуђача/подносиоца пријава;
- да представник наручиоца или са њим повезано лице нису запослена или радно
ангажована код потенцијалних понуђача/подносиоца пријава или са њима пословно
повезани.
- Под повезаним лицима у смислу ове изјаве, а у складу са чл.3. ст.1. тач.11.
Закона, сматрају се: супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији,
крвни сродници у побочној линији закључно са трежим степеном сродства, сродници по
тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен
пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез
на добит правних лица.
_____________2018. године
М.П.
Потпис
одговорног лица понуђача
_________________________
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Образац бр. 8
Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом и потпише на
крају, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора и да их у потпуности прихвата.
У околностима када понуду подноси група понуђача, сваку страну Модела уговора
потребно је да парафира и овери печатом овлашћено лице групе понуђача уколико га је
група овластила, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.
Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица
сваког од чланова групе понуђача, сваку страну модела уговора парафирају и овере
печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.

МОДЕЛ УГОВОРА
Гориво за моторна возила, ЈН 45/18
Уговорне стране:

НАРУЧИЛАЦ:

Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17
Шифра делатности: 85141
Матични број предузећа: 07050844
ПИБ: 101962711
ЈБКЈС: 02589
Текући рачун: 840-657661-28 Управа за јавна плаћања
који заступа в. д. директора, прим. др Снежана Костић
(у даљем тексту: „Наручилац“)
и

ДОБАВЉАЧ:

______________________________,
МБ______________,
ПИБ______________,
Текући рачун ___________________,
кога заступа овлашћено лице _____________________________
(у даљем тексту: „Добављач“)

Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац на основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за
подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца дана 17.10.2018. године, спровео поступак за јавну набавке добара – гориво за
моторна возила, у поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр. 45/18
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- да је Добављач дана ________________ .2018. године доставио понуду број
____________________, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне
документације и саставни је део овог уговора;
- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде и
Одлуке о додели уговора број ________________ од ________________ године, изабрао
Добављача за испоруку предметних добара.
Члан 1
Предмет овог уговора је набавка гориво за моторна возила, за потребе
Института за рехабилитацију, и то:

Предмет ЈН

Процењена
Количина
на год.нивоу

Јединична
цена без
ПДВ-а по
литру

Јединична
цена са
ПДВ-ом

1

2

3

4

Ауто гас

3.600 литара

Моторни бензин
100

6.000 литара

Евро дизел

4.800 литара

G-Drive Diesel или
одговарајуће

2.400 литара

Укупна цена
без ПДВ-а
за
процењене
количине
5 (2x3)

Укупна цена
са ПДВ-ом
за
процењене
количине
6 (2x4)

УКУПНО:
Члан 2
Цена горива по литру се може мењати у складу са кретањем малопродајних цена горива на
дан преузимања о чему добављач обавештава наручиоца достављањем важећег ценовника
уз фактуру.
Добављач и наручилац споразумно утврђују да ће се о евентуалним изменама и допунама
уговора у погледу количина и уговорене вредности сачинити писмени анекс, али у
вредности до 5% од првобитно уговорене.

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3
Сва плаћања по овом уговору Добављачу ће вршити Наручилац.
Уговорне стране су сагласне да ће Добављачу исплата уговореног износа из
члана 2. овог Уговора бити извршена на следећи начин:
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Плаћање ће се вршити у року до 45 дана по испостављеном рачуну .
Добављач ће испостављати фактуру за преузете количине горива Наручиоцу
сваких 15 дана.Фактура садржи трошкове учињене од стране купца, по картицама, до
периода обраде, као и њихову спецификацију.
НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 4
Добављач ће обезбедити да Наручилац има могућност у току 24 часа, 365 дана у
години да преузима гориво на точећем месту – бензинској станици, коју је Добављач
пријавио путем картице.
Испорука горива ће се обављати на начин преузимања горива на бензинској
станици под условима који су обезбеђени и другим потрошачима у количини коју
одређује Наручилац.
Добављач се обавезује да испоруку горива може вршити само директно у
резервоар пријављеног возила и лица од стране Института, тако да кредитну картицу не
може користити друго лице, нити друго возило, нити дозволити точење горива ван
резервоара одређених возила.
ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА
Члан 5
Добављач се обавезује да, Наручиоцу обезбеди сву потребну документацију која се
односи на коришћење, као и евиденцију и извештавање о преузетом гориву, уз
достављање рачуна.
Добављач се обавезује да обезбеди доле наведене захтеве Наручиоца:
- Обавезна картица за свако возило;
- Добављач мора да има могућност електронске евиденције издавања и наплате
горива за свако возило коме издаје гориво;
- У ову евиденцију, Добављач мора да има могућност уноса података о
регистарском броју возила, датуму, времену и стању километраже возила коме издаје
гориво;
- Извештај о потрошњи (точењу) горива.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Добављач се обавезује да у року од 5 дана од дана потписивања уговора
преда наручиоцу БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење на износ
10%од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности који је 5 (пет) дана
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Бланко соло меницa се доставља у ПВЦ
фолији.
Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у
обавези да достави потврду о извршеној регистрацији достављене менице.
Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију ОП обрасцаи
картон депонованих потписа (оверен од стране банке) са датумом после закључења
уговора.
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Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
мора се продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је
продужен рок извршења уговорне обавезе.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 6
Наручилац има право да раскине уговор уколико није задовољан са испорученим
добрима о којима сачињава писмену белешку и обавештава Добављача добара.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7
Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део
овог уговора разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог
уговора.
Члан 8
Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног
обавештења о раскиду уговора.
Члан 9
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће
решавати споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 10
Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, односно, када
Добављач достави Наручиоцу средство финансиског обезбеђења за добро извршење
посла.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона
о облигационим односима.
Члан 11
Овај уговор закључује се на период од 12 месеци.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до
износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години у складу са
Планом набавки наручиоца.

Члан 12
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Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од чега су 2 (два)
примерка за Наручиоца, а 2 (два) примерка за Испоручиоца.
Саставни део овог уговора
___________________.

чини

понуда

Испоручиоца

Добављач:
ДИРЕКТОР
________________________

број

____________од

Наручилац:
В. Д. ДИРЕКТОРА
прим др Снежана Костић
________________________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним Понуђачем. Ако Понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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Образац 9
за oзбиљност понуде
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:______________________________________________
Седиште – адреса:_________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:_________________________
У месту:________________________________Дана:_____________________
Текући рачун:____________________Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17
Текући рачун: 840-657661-28
Код банке: Управа за јавна плаћања
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за
рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије
___________ може попунити на износ 10 % од укупне вредности понуде на име
озбиљности понуде за јн бр 45/18 чији је предмет набавка горива за моторна возила,
што номинално износи ________________динара без ПДВ-а.
Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као
Поверилац, да у своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница,
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату,
издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна
Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да
наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке
да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног
недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна
утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона.
Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од времена трајања понуде за предметну
јавну набавку.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења,
на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових
правних субјеката од стране дужника.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за
дужника и 1 (један) за повериоца.
Датум издавања Овлашћења_________________године.
Датум важења Овлашћења_________________године.
ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
____________________________
М.П.
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Образац бр.9a
за добро извршење посла
(доставља изабрани понуђач)
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:______________________________________________
Седиште – адреса:_________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:_________________________
У месту:________________________________Дана:_____________________
Текући рачун:____________________Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17
Текући рачун: 840-657661-28
Код банке: Управа за јавна плаћања
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за
рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије
___________ може попунити на износ 10 % од укупне вредности понуде на име доброг
извршења посла за јн бр 45/18 чији је предмет набавка горива за моторна возила, што
номинално износи ________________динара без ПДВ-а.
Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као
Поверилац, да у своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница,
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату,
издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна
Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да
наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке
да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног
недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна
утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона.
Меница важи 5 (пет) дана дуже од времена трајања уговора за предметну јавну
набавку.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења,
на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових
правних субјеката од стране дужника.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за
дужника и 1 (један) за повериоца.
Датум издавања Овлашћења_________________године.
Датум важења Овлашћења_________________године.
ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
____________________________
М.П.
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Образац бр. 10.

Списак продајних места на територији Републике Србије
понуђача ____________________________________
за набавку добара -гориво за моторна возила
Р.бр.

Назив продајног места

Адреса продајног места

напомена

1
2
3
4
5
6
7
...
Укупно:
Понуђачи могу направити свој списак продајних места по угледу на достављени
Образац бр. 10, или могу достављати податке о броју продајних места са АОП-а.
За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача
или сви понуђачи посебно.
Напомена: Понуђач мора имати број продајних места у мрежи на територији Србије и то:
-

Минимум једно продајно место-бензинску станицу у Младеновцу
Минимум једно продајно место-бензинску станицу на аутопуту МладеновацБеоград
Минимум пет продајних места-бензинских станица у Београду

Датум:

_______________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

___________________________________
М.П.
Комисија наручиоца, задржава право провере наведених података.
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