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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Назив наручиоца:  Ј.К.П „БОГАТИЋ“ Богатић
Адреса: ул. Мике Витомировића бр. 4, 15350 Богатић
Интернет страница: www.jkpbogatic.rs
ПИБ: 101438635
Матични број: 07334419
Број рачуна: 330-34000038-34
Шифра делатности: 3600
Регистарски број: 02407334419

1.2 Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку мале вредности.
         Позив за подношење понуде објављен је  27. 02.2019. године на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
          Рок за достављање понуда је 11. 03. 2019. године до 12 часова у седишту
Наручиоца  (Ј.К.П  „БОГАТИЋ“  Богатић,  ул.  Мике  Витомировића  бр.4,  15350
Богатић), а отварање понуда ће бити истог дана у 12 30 часова у просторијама
седишта Наручиоца.
        На ковертије потребно следеће назначити: „Понуда за ЈНМВ бр. 1.1.1/2019:
набавка добара:  Набавка горива за  возила возног  парка –  НЕ ОТВАРАТИ“,  а  на
полеђини коверте потребно је навести податке о понуђачу и контакт телефон.

1.3 Предмет јавне набавке

          Предмет јавне набавке је  набавка добара: Набавка горива за возила возног
парка.
          Предмет  јавне  набавке  дефинисан  је  детаљно  у  делу  3.  Техничке
карактеристике.

1.4 Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци

        Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Уговор ће бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор.

1.5 Лица за контакт

         Милена Петрић, службеник за јавне набавке, фах: 015 / 7787 – 143, е-mail: 
jkpbogatic@mts.rs.

Ј.К.П „БОГАТИЋ“ Богатић Страна 4/24 



 
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки

Предмет јавне набавке је  ЈНМВ,  набавка добара:  набавка горива за  возила
возног парка.

Назив и ознака из општег речника набавки: ОРН: 09000000 – Нафтни деривати,
гориво, електрична енергија и други извори енергије.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Квалитет испорученог горива мора одговарати стандардима који су прописани
за ову врсту производа у складу са позитивним прописима Републике Србије.

Предмет ЈНМВ је следећа врста и количина горива:

Редни
број

ВРСТА ГОРИВА ЈЕД .МЕРЕ КОЛИЧИНА

1. ЕВРО ДИЗЕЛ лит. 30.000
2. ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 лит. 7.000
3. АУТО ГАС ТНГ лит. 300
4 АДИТИВ ЗА ЕВРО ДИЗЕЛ

___________________
(назив адитива)

лит. 750

НАПОМЕНА:

У  техничкој спецификацији су дате орјентационе количине. Стварне количине
ће зависити од промене јединичне цене Продавца до процењене вредности за
ову  јавну  набавку.
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4.  УСЛОВИ  ЗА  УЧЕШЋЕ  У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  ИЗ  ЧЛ.  75.  И  76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА

4.1  Обавезни  услови  за  учешће  у  поступку  јавне  набавке  из  члана  75.
Закона и додатни услови из члана 76. Закона

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

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

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.

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда.

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.

5) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштите животне средине.

6) Понуђач  испуњава додатне услове:
-  располаже  финансијским  капацитетом,  да  је  у  предходне  три  године  остварио
приход који је већи од 4.000.000,00 динара. 
-  располаже  неопходним  техничким и кадровским капацитетом, односно:  
-  да располаже техничким капацитетом који је неопходан за реализацију предметне
јавне набавке.
-  да пре пријема позива за достављање понуде у радном односу има довољан број
радника за реализацију предметне јавне набавке.

4.2 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова   
наведених од 1) до 5).

4.3 Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу
са чланом 81. Закона

Члан групе понуђача који је носилац посла је дужан да за сваког понуђача из
групе понуђача достави доказе о испуњености услова наведених од 1) до  5),  док
додатне услове група понуђача испуњава заједно.
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4.4 Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона

Испуњеност  услова  се  доказује  достављањем  изјаве  Изјаве  којом  понуђач,
подизвођач или представник групе понуђача под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да су испуњени услови.

Наручилац  може  накнадно  по  отварању  понуда  тражити  од  понуђача,
подизвођача или групе понуђача да доставе доказе о испуњености услова из члана
75. и 76. Закона.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1 Језик на којем понуда мора бити састављена

Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико је одређени документ
на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и 
превод тог документа на српски језик.

5.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити
сачињена

Обрасце и  изјаве тражене у  конкурсној  документацији,  односно податке који
морају бити њихов саставни део,  понуђач попуњава читко,  а овлашћено лице их
потписује и печатом оверава.

5.3 Партије

Понуда није обликована по партијама.

5.4 Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона

Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да
измени, допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео понуду, са
ознаком: "Измена понуде",  "Допуна понуде" или "Опозив понуде" за јавну набавку
добара: Набавка горива за возила возног парка, број 1.1.1/2019. Понуђач је дужан да
јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По
истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове
своју понуду.

5.5 Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да

учествује у више заједничких понуда

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  понуђач  наводи  на  који  начин  подноси
понуду,  односно  да  ли  подноси  понуду  самостално,  као  заједничку  понуду,  или
подноси понуду са подизвођачем.

5.6 Понуда са подизвођачем

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
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-  у  Обрасцу  понуде  наведе  опште  податке  о  подизвођачу,  проценат  укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%,
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача;

- за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин 
предвиђен у делу 4.2. конкурсне документације.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

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

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

5.7 Заједничка понуда

Понуду  може  поднети  група  понуђача.  Саставни  део  заједничке  понуде  је
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују  на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити вршена плаћања;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Носилац посла дужан је да:

- у Обрасцу понуде наведе опште податке освим понуђачима из групе понуђача;

-  за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова
начин предвиђен у делу 4.3 конкурсне документације.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.

5.8 Захтеви у погледу рока испоруке, гарантног рока, места извршења набавке,
начина и услова плаћања

МЕСТО ИЗВРШЕЊА: Бензинске станице понуђача

РОК  ПЛАЋАЊА:   Плаћање  се  врши  у  року  не  краћем  од  10  дана  од
испостављања рачуна. (Рок плаћања мора бити у складу са Законом о измирењу
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама)

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ГОРИВА: Преузимање горива врши се путем Картице.
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Наручилац  и  Понуђач  ће  посебним  уговором  уредити  начин  употребе  и
коришћења Картице.

Наручилац прихвата цену горива која ће важити у моменту преузимања горива.

5.9 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цена у понуди се исказују у динарима.

Наручилац прихвата цену горива која ће важити у моменту преузимања горива.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених
саставних делова које сматра меродавним.

5.10 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре 
истека рока за подношење понуда.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем
понуде  заинтересовано  лице  ће  упутити  на  адресу  наручиоца:  ул.  Мике
Витомировића бр.4, 15350 Богатић  или на   електронску адресу:  jkpbogatic@mts.rs
,са  назнаком:  Захтев  за  додатним  информацијама  или  појашњењима  конкурсне
документације за јавну набавку, редни број 1.1.1/2019.

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

Комуникација у вези са додатном информацијама, појашњењима и одговорима 
врши се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако наручилац одговоре пошаље електронским путем или факсом, захтеваће
од  заинтересованог  лица  да  на  исти  начин  потврди  пријем  одговора,  што  је
заинтересовано лице дужно да учини.

5.11 Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна 
објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола 
код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид)
код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац  може,  уз  сагласност  понуђача,  да  изврши  исправке  рачунских
грешака  уочених  приликом  разматрања  понуде  по  окончаном  поступку  отварања
понуда.

5.12 Критеријум за доделу уговора
           Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена  .

 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити 
додељен понуђачу који понуди дужи рок плаћања. 

5.13 Обавезе понуђача по члану 74. став 2. и члану 75. став 2. Закона
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Накнаду за  коришћење патената,  као и  одговорност  за  повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

Понуђач сноси трошкове накнаде за коришћење патента, као и одговорност за
повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

5.14 Начин и рок подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице или
пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима  јавних  набавки,  а  предаје  Наручиоцу.  Примерак  захтева  за  заштиту
права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка, против сваке
радње Наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

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 захтева, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уколико  се  захтевом  за  заштиту  права  оспорава  врста  поступка,  садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре
истека рока за подношење понуда.

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

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да захтев достави на начин да
га Републичка комисија за заштиту права и наручилац приме у најкраћем могућем
року.  Ако  се  захтев  доставља  непосредно,  електронском  поштом  или  факсом,
подносилац захтева мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а
уколико се доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.
Ако наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је захтев достављен дана када је
пријем одбијен.

Уз захтев за заштиту права прилаже се потврда о уплати таксе.

Такса се плаћа у износу од 60.000,00 динара како следи:

Сврха плаћања Републичка административна такса за јавну набавку, редни број
1.1.1/2019.

корисник/прималац Буџет Републике Србије

шифра плаћања 153

број рачуна 840-742221843-57

број модела 97

позив на број 50-016

5.15 Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци
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Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.

Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је
поднета само једна понуда.

Ако  понуђач  којем  је  додељен  уговор  одбије  да  закључи  уговор  о  јавној
набавци,  наручилац  може  да  закључи  уговор  са  првим  следећим  најповољнијим
понуђачем.

                                                                                    

Ј.К.П „БОГАТИЋ“ Богатић Страна 11/24 



6. О Б Р А З Ц И
Образац 6.1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

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

И З Ј А В У

Понуђач
___________________________________________________________________    
у  поступку  јавне набавке ЈНМВ бр.1.1.1/2019 набавка добара:  Набавка горива за
возила возног парка, испуњава све услове из чл. 75.  и 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)  Понуђач  је  регистрован код надлежног  органа,  односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде,  кривична  дела против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или
давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима  Републике  Србије  (или  стране државе  када  има  седиште  на  њеној
територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне  средине и гарантује да је
ималац права интелектуалне својине;
6) Понуђач  испуњава додатне услове:
-   располаже финансијским капацитетом,  да је  у  предходне три године остварио
приход који је већи од 4.000.000,00 динара. 
  - располаже  неопходним  техничким и кадровским капацитетом, односно:  
-да располаже техничким капацитетом који је неопходан за реализацију предметне
јавне набавке.
  - да пре пријема позива за достављање понуде у радном односу има довољан број 
радника за реализацију предметне јавне набавке.

Место:_____________                                                                                 Понуђач:

Датум:_____________                            М.П.                             _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити  потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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 Образац бр.6.2

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76.ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

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

И З Ј А В У
Подизвођач______________________________________________________________
у поступку  јавне набавке ЈНМВ бр.1.1.1/2019 набавка добара:  Набавка горива за
возила  возног  парка испуњава  све услове  из  чл.  75.  Закона,  односно  услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде,  кривична  дела против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или
давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности,која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији).
5) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне  средине.

Место:_____________                                                                      Подизвођач:

Датум:_____________                                  М.П.                  _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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Образац бр.6.3

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр:__________________ од _____.2019 за јавну набавку  бр. 1.1.1/2019  набавка
добара: Набавка горива за возила возног парка.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески  идентификациони  број
понуђача (ПИБ):

Рок важења понуде:
( Минимум 30 дана од дана отварања
понуде)
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице  овлашћено  за  потписивање
уговора

   
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
                                                                       Понуђач

Датум ______________                                               ___________________
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности
набавке  који  ће  извршити
подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности
набавке  који  ће  извршити
подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду
са подизвођачем,  а  уколико  има већи број  подизвођача од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да
се попуни и достави за сваког подизвођача.

Датум:                                                                                               Подизвођач:

_________________                                                                   ____________________
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив  учесника  у  заједничкој
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив  учесника  у  заједничкој
понуди:

Адреса:
Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели,  потребно је  да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача
који је учесник у заједничкој понуди.

                                                                         Овлашћено лице:

Датум: _________________                          _________________________
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 Образац 6.4

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ

за јавну набавку мале вредности бр. 1.1.1/2019. Набавка добара: Набавка горива 
за возила возног парка

А) Образац структуре понуђене цене

Предмет јавне
набавке

Количина
Јединична

цена без ПДВ
Износ ПДВ

Укупна цена
без ПДВ 

Јединична
цена са ПДВ

Укупна цена
са ПДВ

1 2 3 4 5 6 7
ЕВРО ДИЗЕЛ 30.000     

ЕВРО ПРЕМИЈУМ
БМБ 95

7000     

АУТО ГАС ТНГ 300     
АДИТИВ ЗА ЕВРО 
ДИЗЕЛ 
_________________

(назив адитива)

750

УКУПНО:

Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:

У колону 3 понуђач уписује јединичну цену добра без пореза на додату вредност.

У колону 4 понуђач уписује износ пореза на додату вредност.

У колону 5 понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а, која се узима у разматрње при
оцени понуде.

У колону 6 понуђач уписује јединичну цену са ПДВ-ом,

У колону 7 понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом.

Б) Начин преузимања горива:

Преузимање  се  врши  путем  Картице.  Наручилац  и  Понуђач  ће  посебним
уговором уредити начин употребе и коришћење Картица. Наручилац прихвата цену  горива
која ће важити у моменту преузимања горива.

В) Рок плаћања: _______ од дана испостављања рачуна. Плаћање се врши у 
року не краћем од 10 дана од испостављања рачуна. (Рок плаћања мора бити у складу са 
Законом о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама)

Г) ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ (БРОЈ ПУМПИ)

Понуђач  мора  да располаже са најмање једним продајним објектом (бензиском
пумпом)на подручију  општине Богатић на којем се продају све врсте горива дате у овом
образцу, као и са минимум једним продајним објектом (бензиском пумпом) на ауто путу Е-70
и то на правцу Сремска Митровица – Београд – Сремска Митровица, на којем се продају све
врсте горива дате у овом образцу).

МЕСТО И ДАТУМ                                                                              ПОНУЂАЧ

___________________                                 М.П                 ______________________
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Образац 6.5

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку мале вредности бр. 1.1.1/2019: Набавка добара: Набавка 
горива за возила возног парка

Врста трошкова Износ трошкова
Навести врсту трошка на који се 
понуђач ставља постављањем 
услова у конкурсној 
документацији, нпр. прибављање 
средстава обезбеђења обавеза из
поступка и уговорних обавеза, 
израда узорка и модела и сл.

 

  
  
  
  
  

 

датум:
____________________

 

 

M.П.

потпис овлашћеног лица
понуђача/носиоца посла

 

место:
____________________

  
____________________
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Образац бр. 6.6
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

за јавну набавку мале вредности бр. 1.1.1/2019: Набавка добара: Набавка 
горива за возила возног парка

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, понуђач 

____________________, са седиштем у ____________________, ул. 
____________________, бр. _____, даје следећу изјаву

И З Ј А В А

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

 

датум:
____________________

 

 

M.П.

потпис овлашћеног лица
понуђача/носиоца посла

 

место:
____________________

  
____________________
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Образац 6.7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75.
СТАВ 2. ЗАКОНА

За  јавну  набавку  мале  вредности  бр.  1.1.1 /2019 Набавка  добара:  Набавка
горива за возила возног парка

На  основу  члана  75.  став  2.  Закона  о  јавним  набавкама,  понуђач
____________________,  са  седиштем  у  ____________________,  ул.
____________________, бр. _____, даје следећу изјаву

И З Ј А В А

Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да  немају  забрану  обављања  делатности  која  је  на  снази  у  време  подношења
понуде.

 

датум:
____________________

 

 

M.П.

потпис овлашћеног лица
понуђача/носиоца посла

 

место:
____________________

  
____________________
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                                                                                                                             Образац бр.6.8

МОДЕЛ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

мале вредности број: 1.1.1/2019

Наручилац  : Јавно комунално предузеће „БОГАТИЋ“ Богатић
Врста поступка:јавна набавка мале вредности .

Предмет јавне набавке: набавка добара: Набавка горива за возила возног
парка

1. Понуђени модел уговора смо проучили,  попунили,   парафирали све
стране,  оверили  печатом  и  потписали,  чиме  потврђујемо  да
прихватамо све елементе уговора.

2. Упознати смо са чињеницом,  на њу пристајемо,  да у случају  да не
доставимо  оверен  и  парафиран  модел  уговора  како  то  Наручилац
захтева, Наручилац може одбити нашу понуду као неприхватљиву. 

Датум:                                                                 Потпис одговорног лица:

_________ 2019 год.                     М.П.       __________________________
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У Г О В О Р
о јавној набавци Добара

Закључен дана           . године у Богатићу, између:

1. Јавно комуналног предузећа „БОГАТИЋ“ Богатић, ул. Мике Витомировића бр.
4, кога заступа в.д. директор-а  Владан Попадић (у даљем тексту: Наручилац)   

2.__________________________  улица_____________________  бр.____шифра
делатности:_____   , ПИБ:__________  ( у даљем тексту  Понуђач) коју заступа 
__________________________________

Члан 1. - Дефиниције
Предмет  овог  уговора  је  јавна набавка  мале  вредности  број: 1.1.1/2019 –

Набавка горива за возила возног парка.
Понуђач је сагласан са свим елементима конкурсне документације и позива за

подношење понуда.

Члан 2.
Понуђач  се обавезује  да Наручиоцу испоручује  нафтне деривате на својим

бензинским станицама.
Наручилац  се  обавезује  да  Понуђачу  достави  потписан  и  печатом  оверен

списак својих моторних возила са регистарским бројевима – називом корисника и
врстом нефтних деривата.

ЦЕНА
Члан 3.

Цена нафтних деривата утврђују се одлуком Понуђача у складу са законом и
подзаконским актима.

Цена  нафтних  деривата  су  цене  важеће  на  дан  преузимања  робе  на
бензинским станицама Понуђача.

ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ ДОБАРА, ПЛАЋАЊЕ И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.

 Уговорена вредност јавне набавке из члана 1. овог уговора,  у свему према
конкурсној  документацији,  понуди  Понуђача  бр.  _____ од  ________.2019.године,
износи:

Предмет јавне набавке Количина Укупна  цена
без ПДВ

Износ ПДВ Укупна цена са
ПДВ

ЕВРО ДИЗЕЛ 30.000

ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 7.000

АУТО  ГАС ТНТ 300

АДИТИВ ЗА ЕВРО ДИЗЕЛ

           AD BLUE
       (назив адитива)

750

- ЦЕНА:
- Укупна цена без ПДВ – а  ___________динара
- ПДВ                                    ___________-динара
- Укупна цена са ПДВ – ом  ____________ динара
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Члан 5.
Наручилац  ће  плаћање   извршити на званичан банкарски рачун  Понуђача

радова број: 
_______________________код банке ________________________

РОК  ПЛАЋАЊА  _______од  дана  испостављања рачуна.  (Рок  плаћања  је у
складу  са  Законом  о  роковима  измирења  новчаних  обавеза  у  комерцијалним
трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012). Плаћање се врши у року не краћем од
10 дана од испоствљања рачуна.)

Понуђач је поднео понуду:
А) самостално,
Б) са подизвођачем _________________________________________
Ц) као група понуђача ____________________________________

 Члан 6.
Понуђач  једном месечно  доставља Наручиоцу  коначан рачун  за  испоручено

гориво  по  типовима  возила,  заједно  са  спецификацијама  о  трансакцијама  путем
картице.

Члан 7.  
Понуђач се обавезује да уговорену обавезу из члана 1., овог уговора изврши

уредно,  благовремено  и  квалитетно  у  свему  према  важећим  стандардима   и
законским прописима за ову врсту посла.

Члан 8. 
Уговорене стране  су сагласне  да Наручилац има право да једнострано Уговор,
-  уколико  Испоручилац  не испоручи  гориво у  количинама у  уговореном року

према понуди и
- ако испоручи неквалитетно гориво.

Члан  9. 
Уговорне стране могу закључити и Анекс овог уговора, ради повећања количине

предмета јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама.

РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 10. 
Уговор  се  закључује  на  одређено  време  и  то  годину  дана  од  датума

потписивања обе уговорне стране.

Члан 11.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе важећих

законских прописа за ову врсту посла.

Члан 12.
Уговорене  стране  су  се  споразумеле  да  ће  евентуалне  спорове  настале  по

овом  уговору,  покушати  да  реше  споразумно,  а  ако  до  тога  не  дође  уговарачи
споразумно уговарају надлежност Привредног суда у Ваљеву.
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Члан 13. 
Овај  уговор  се  потписује  у  6  (шест)  оригинала од којих  Наручилац  добија  4

(четири), а Понуђач 2 (два) комплетно потписана и оверена оригинала овог уговора.
Овај уговор је закључен на основу Одлуке о додели уговора  бр.____ од дана

_______.2019.године.

У Г О В А Р А Ч И:
ЗА ПОНУЂАЧА                                                                           ЗА НАРУЧИОЦА

_____________________                                                    ____________________
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