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На основу члaна 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015,
68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 7/19, број одлуке 9/19 од 03.01.2019. године, Решења о
образовању комисије број 10/19 од 03.01.2019. године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – Набавка добара – Набавка течног нафтног гаса – Пропана
ЈН. бр. 7/19
Конкурсна документација садржи:
Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет,
количина и опис добара, радова и услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења,
место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и
сл.
Позив за подношење понуда
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Услови за учешће у поступку јавне набавке
Подаци о обезбеђењу обавеза понуђача
Образац 1 – Изјава понуђача
Образац 2 – Изјава подизвођача
Образац 3 – Изјава члан 75. ЗЈН
Образац 4 – Изјава члан 76. ЗЈН
Образац 5 - Образац понуде
Образац 6 - Образац трошкова припреме понуде
Образац 7 - Изјава о независној понуди
Образац 8 - Овлашћење представника понуђача
Образац 9 – Образац меничног овлашћења
Образац 10 - Спецификација
Образац 11- Модел уговора
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавно комунално предузеће ,,Тимок – одржавање‘‘ Зајечар
Адреса: 7. септембар бб, 19000 Зајечар
Телефон: 019/430-660
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 7/19 је набавка добара – Набавка течног нафтног гаса Пропана.
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Александар Митровић
Е - mail адреса: timok.odrzavanje@gmail.com
Број телефона: 060/33-59-535
Прва измена конкурсне документације обухвата смањење рока са 90 на 7 дана за испоруку
топловодне испаривачко редукционе станице.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 07/19 је набавка добара – Набавка течног нафтног гаса Пропана.
09122110 Течни пропан гас

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
1

2

3

Назив:

Јединица мере

Количине

литар

58000,00

Течни нафтни гас Пропан

1.Испорука – цистерна наручиоца – објекат ,,Спортска хала‘‘ Јавног комуналног предузећа
,,Тимок - одржавање‘‘ Зајечар, ул. 7. септембра бб.
2. Добављач се обавезује да за потребе Наручиоца испоручи 2 преноснa резервоарa за
складиштење Пропана са баждареним сигурносним вентилом – са атестном документацијом
овереном од стране именованог тела за судове под притиском.
3. Испорука 2 преноснa резервора са сигурносним вентилима се мора извршити у року од 1 -ог
дана од дана писаног захтева Наручиоца.
4.Топловодна испривачко редукциона станица капацитета од 150 до 200кг/на час испоручиће се
на захтев наручиоца у року од 7 дана.
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5. Испоручени пропан мора бити у виду ТНГ пропана, тарифне ознаке 2711129400 минималног
садржаја пропана 95%.

6. Потребно је доставити доказ о поседовању сертификата о квалитету гаса од стране
овлашћене институције (не старије од 10 дана).

IV ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015
у даљем тексту: Закон), и одлуке о покретању поступка број 9/19 од 03.01.2018. године Јавне
набавке мале вредности број 7/19, ЈКП ,,Тимок - одржавање‘‘ Зајечар (у даљем тексту : Наручилац)
упућује позив понуђачима да поднесу понуде у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
добара – Набавка течног нафтог гаса Пропана.
Предметна конкурсна документација се доставља уз позив за подношење понуда.
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за достављање понуда и конкурсном
документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о
јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком :
„Понуда за ЈНМВ 7/19 – Набавка добара– Набавка течног нафтог гаса Пропана (НЕ
ОТВАРАТИ)“ .
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи адресу, телефон и контакт особу. Понуде се
достављају путем поште на адресу наручиоца –
ЈКП ,,Тимок – одржавање‘‘ Зајечар, 7. септембра бб, 19000 Зајечар или лично сваког радног
дана од 7,30 – 15,30 сати.
Благовременом понудом ће се сматрати понуда која стигне на наведену адресу најкасније
11.01.2019. године до 09:00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се
неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка биће враћене
понуђачу са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Отварање понуда обавиће се 11.01.2019. године у 09:30 часова у просторијама ЈКП ,,Тимок одржавање‘‘ уз присуство овлашћених представника понуђача. Представници понуђача су дужни
да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе овлашћење за присуствовање
отварању.
Оквирни рок за доношење Одлуке о избору најповољнијег понуђача је до 10 (десет) дана од
дана отварања понуда.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда и документација која се подноси мора бити састављена на српском језику.
САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама
што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом .
Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом и
исти морају бити попуњени читко штампаним словима, потписани и оверени од стране овлашћеног
лица понуђача у свему према конкурсној документацији.
Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и подношења понуде .
ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА
Понуђач може да измени или повуче понуду, писаним обавештењем, пре истека рока за
подношење понуда.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА
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Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, са назнаком
„Питања за јавну набавку број ЈНМВ 7/19“ на један од следећа 3 начина:
На адресу – ЈКП ,,Тимок – одржавање‘‘ Зајечар, 7 септембра бб, 19000 Зајечар
Електронском поштом на е-маил timok.odrzavanje@gmail.com
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана (шездесет) дана од дана јавног отварања
понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена.
МОДЕЛ УГОВОРА
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално је дужнo да модел уговора попуни,
потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.
ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни,
место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања
понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин:
- уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима
сматраће се тачним;
- уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати
тачном.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене .
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
У случају да постоје две или више понуде са истом понуђном ценом, Наручилац ће одабрати
понуду Понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. У случају да постоје две или више
понуде са истом понуђном ценом, а са истим роком важења понуде, Наручилац ће одабрати понуду
Понуђача који је понудио плаћање након испоруке добара. У случају да постоје две или више
понуде са истом понуђном ценом, са истим роком важења понуде, и са плаћањем након испоруке
Наручилац ће одабрати понуду која је прва стигла код Наручиоца.
ИСПОРУКЕ
Испорука: вршиће се сукцесивно у складу са потребама наручиоца на писани захтев
овлашћеног лица наручиоца, цистерна наручиоца – објекат ,,Спортска хала‘‘ Јавног комуналног
предузећа ,,Тимок - одржавање‘‘ Зајечар, ул. 7. септембра бб..
Понуђач – добављач се обавезује да купцу уступи на коришћење 2 стабилнa резервоарa за
ТНГ капацитета од 4850 литара заједно са његовим додацима – припадајућа опрема уграђена на
резервоару са атестоном документацијом овереном од стране именованог тела за судове под
притиском.
Резервоари (цистерне) ће се испоручити на захтев наручиоца у року од 1-ог дана од писаног
захтева, а биће уступљен на коришћење до утрошка уговорених количина.
Топловодна испривачко редукциона станица капацитета од 150 до 200кг/на час испоручиће се на
захтев наручиоца у року од 7 дана.
ЦЕНА
Цена Течног нафтног гаса Пропана у понуди треба да буде изражена у динарима по литру, без
акцизе и ПДВ-а, цена Пропана по литру са акцизом без ПДВ-а и цена по литру са акцизом и
ПДВ-ом и мора бити фиксна.
Наручилац дозвољава промену цене само из објективних разлога као што је раст или пад цене
течног нафтног гаса Пропана на тржишту, а цена се највише може променити до процењене
вредности за ову набавку.
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О свакој промени цени понуђач је дужан да писмено обавести наручиоца и достави наручиоцу
измењен ценовник. Измењене цене не могу бити веће од упоредивих тржишних цена.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена има
предност у случају несагласности .
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Плаћање уговорене цене се може вршити:
- авансно по важећој цени на дан плаћања на основу издатог предрачуна од стране понуђача
уколико се понуђач у својој понуди определи за овакав начин плаћања или
- на основу испостављене фактуре, у року од 45 дана од дана испостављања фактуре у случају
када је у уговорном односу јавни сектор дужник а привредни субјекат понуђач, а у року од 60 дана
ако је уговор закључен између субјеката јавног сектора (члан 4. Закона о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама Службени гласник 119/2012 и 68/2015).
Уговорне стране су сагласне да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити
реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској
години.
Колики износ средстава ће бити предвиђен за обавезе у наредној буџетској години биће
прецизирано самим уговором у зависности од понуђене и уговорене цене за извршење обавеза по
закљученом уговору.
ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно или поштом препоручено са
повратницом, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки.
Може се поднети у току целог поступка Јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, уз
уплату прописане таксе.
После доношења Одлуке Наручиоца из члана 108. Закона о јавним набавкама, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних
набавки
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци уз писану сагласност обе уговорне
стране без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се
вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог
уговора.

VI УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
1.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) Закона);
Доказ:
Правна лица - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда):
Предузетници – Извод из Агенције за привредне регистре, односно извода из
одговарајућег регистра
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
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против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
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; 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 законских 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).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) 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. 3)
Закона);
Доказ:
Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде 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 Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
1.2.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а Понуђач је
дужан да за подизвођаче достави доказе.
1.3.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл.
77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз
понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 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.
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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, али у конкурсној документацији треба да наведе интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни.
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.
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама ( ''Сл. Гласник РС'', бр. 124/2012).
Понуђач као доказ о испуњености услова прописаних Чл. 75. доставља „ИЗЈАВУ О
ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА“ дату под пуном моралном, матерјалном и
кривичном одговорношћу. Образац изјаве чини саставни део конкурсне документације.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова.
1.4.
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
додатни услов за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:
- Понуђач мора да поседује минимум 1 камион цистерну ТНГ-а максималне укупне тежине са
теретом 15 тона, а са мерачем протока и конпензатором за испоруку ТНГ-а, баждарен од стране
надлежне инспекције.
Доказ:
Саобраћајна дозвола за тражено возило очитана путе електронског читача.
- Понуђач се обавезује да ће Наручиоцу уступити на коришћење два преносна
резервоара за ТНГ који мора да буде пројектован и израђен у складу са важећим
стандардом SRPS EN 12542, а са прорачунским радним притиском од 17,65 Бар-а,
капацитета од 4850 л. Заједно са сигуросним вентилом и овереним атестом.
Цистерне ће се испоручити на захтев наручиоца у року од 1- ог дана од писаног
захтева, а биће уступљена на коришћење до утрошка уговорених количина.
Топловодна испривачко редукциона станица капацитета од 150 до 200кг/на час
испоручиће се на захтев наручиоца у року од 7 дана.
Доказ:
Попуњена и оверена изјава (образац 4) која је саставни део ове конкурсне документације.

VII ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Уколико је уговорено плаћање након испоруке добара Добављач
(најповољнији Понуђач) је дужан да достави средство обезбеђења којим понуђач
обезбеђује испуњење својих уговорених обавеза - не подноси се уз понуду (предаје
само понуђач којем је додељен уговор) и то приликом закључења уговора
Бланко - соло меница са меничним писмом / овлашћењем, депо картоном и копијом захтева /
потврде за регистрацију менице, која се предаје приликом закључења уговора, као гаранција за
добро извршење посла.
Меница мора бити регистрована у регистру меница Народне банке Србије а као доказ понуђач
доставља копију захтева за регистрацију менице овереног од своје пословне банке.
Садржина:
Меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за
исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од оног који је одредио
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Меница мора да садржи печат и
потпис понуђача. Менично писмо / овлашћење обавезно се даје на обрасцу који доставља наручилац
и мора да садржи поред осталих података и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења
(наручиоца), предмет јавне набавке, број јавне набавке и назив јавне набавке, износ на који се издаје
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– 10% од укупне вредности наведене у уговору и у динарима без ПДВ-а са навођењем рока
важности.
Начин подношења: приликом закључења уговора.
Висина: 10% од укупне вредности уговора изражене у динарима без ПДВ-а.
Рок трајања: најмање 5 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење уговора.
Наручилац је овлашћен да уновчи средства обезбеђења дато уз уговор а ако понуђач у току
извршења уговора не поштује обавезе које је прихватио потписивањем истог.
Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом наручиоца неће се приступити
потписивању уговора због битних недостатака.

Уколико је уговорено авансно плаћање Добављач (најповољнији Понуђач) је
дужан да достави средтво обезбеђења за повраћај авансног плаћања
Меница мора бити регистрована у регистру меница Народне банке Србије а као доказ понуђач
доставља копију захтева за регистрацију менице овереног од своје пословне банке.
Садржина:
Меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за
исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од оног који је одредио
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да
садржи печат и потпис понуђача.
Начин подношења: Добављач се обавезује да достави меницу за повраћај авансног плаћања уз
сваки предрачун.
Висина: у износу исказаном у предрачуну.
Средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача
која је предмет обезбеђења.
Наручилац ће вратити Добављачу меницу за повраћај авансног плаћања најкасније 10 дана
након испоруке добара по уплаћеном предрачуну.
У случају уговореног авансног плаћања Наручилац не може да исплати ниједан износ пре него
што прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
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Образац 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
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке добара – Набавка течног нафтог гаса Пропана број 7/19 испуњава све
услове из чл. 75. 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)
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);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

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 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
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке добара – Набавка течног нафтог гаса Пропана број 7/19, 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)
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).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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Образац 3
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач _______________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке
Набавка течног нафтог гаса Пропана број 7/19 поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Понуђач

________________

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 4
У вези члана 76. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач _______________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне
набавке Набавка течног нафтог гаса Пропана број 7/19 се обавезује да ће за потребе Наручиоца
уступити на коришћење два преносна резервоара за ТНГ који мора да буде пројектован и израђен у
складу са важећим стандардом SRPS EN 12542, а са прорачунским радним притиском од 17,65 Бара, капацитета од 4850 л, заједно са сигуросним вентилом и са атестном документацијом овереном
од стране именованог тела за судове под притиском. Цистерне ће се испоручити на захтев
наручиоца у року од 1 - ог дана од писаног захтева, а биће уступљен на коришћење до утрошка
уговорених количина. Топловодна испривачко редукциона станица капацитета од 150 до 200кг/на
час испоручиће се на захтев наручиоца у року од 7 дана.

Датум

Понуђач

________________

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 5
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – Набавка течног
нафтног гаса Пропана
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

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
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 7/19
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
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:

који

ће

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:

који

ће

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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА – Набавка течног нафтог гаса Пропана број 7/19

Укупна цена са урачунатом акцизом без ПДВ-а
Укупна цена са урачунатом акцизом са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Место, начин и рок испоруке
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац
понуде за сваку партију посебно.
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Образац 6
ОБРАЗАЦ ПРИПРЕМЕ ТРОШКОВА ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,
како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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Образац 7
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку Јавне набавке добара – Набавка течног нафтог гаса Пропана број 7/189
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2)
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 8

ОВЛАШЋЕЊЕ
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из__________________________ул. ________________________________________
бр.л.к. _________________________ издате од ______________________________
овлашћује се да у име ___________________________________________________
(назив и адреса понуђача)
може да учествује у поступку јавне набавке мале вредности Набавка течног нафтог
гаса Пропана број 7/19
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку
јавног отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе
се не може користити.

Датум: _________ 2019. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

__________________________
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Образац 9

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА ЗА УГОВОР

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ДOБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________ (уписује

се при

склапању уговора)
МЕНИЧНИ ДУЖНИК – ПРАВНО
ЛИЦЕ:
Седиште и адреса:
Матични број:
Порески број:

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ
Седиште и адреса:
Матични број:
Порески број:
Текући рачун:

Јавно комунално предузеће ,,Тимок – одржавање‘‘ Зајечар
7.септембра бб, 19000 Зајечар
21354554
110479887
170-30036087001-76 Уникредит банка

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја:
__________________ (уписује се при склапању уговора) која је безусловна, платива на први позив и без
додатних услова за исплату.
Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за добро извршење посла коју је менични дужник
поднео у поступку јавне набавке - Набавка течног нафтог гаса Пропана број 7/19. Меница и менично
овлашћење се издају са роком важности који износи најмање 5 (пет) дана дуже од дана истека рока за
коначно извршење Уговора.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично
овлашћење на износ од ________________________________________ (словима:
________________________________________________________________________) што представља
10% без пдв од уговорене вредности коју је Менични дужник поднео.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака,
односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због
евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна
утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења уговора дође до промене
лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног
дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који евентуално настану
надлежан је суд у Зајечару.
Датум и место издавања овлашћења: ________________________

М.П. _____________________________________
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Потпис овлашћеног лица меничног дужника
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Образац 10
СПЕЦИФИКАЦИЈА ТЕЧНОГ НАФТНОГ ГАСА ПРОПАНА
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Предмет набавке
Јединица мере

Течни нафтни гас Пропан

Литар
58 000,00

Количина

Бројевима

Словима

Цена без ПДВ –а и обрачунате
акцизе по литру
Цена без ПДВ-а са
обрачунатом акцизом по литру
Цена са ПДВ-ом и обрачунатом
акцизом по литру
Укупна цена без акцизе и ПДВа
Укупна цена са акцизом без
ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом и
акцизом износи

1.Испорука – цистерна наручиоца – објекат ,,Спортска хала‘‘ Јавног комуналног предузећа ,,Тимок одржавање‘‘ Зајечар, ул. 7. септембра бб.
2. Добављач се обавезује да за потребе Наручиоца испоручи 2 преносна резервоар за складиштење
Пропана са сигурносним вентилом – са атестном документацијом овереном од стране именованог
тела за судове под притиском.
3. Испорука 2 преносна резервора и сигурносног вентила се мора извршити у року од 1 -ог дана од
дана писаног захтева Наручиоца.
4. Испоручени пропан мора бити у виду ТНГ пропана, тарифне ознаке 2711129400 минималног садржаја
пропана 95%.
5. Потребно је доставити доказ о поседовању сертификата о квалитету гаса од стране овлашћене
институције (не старије од 10 дана).

Датум: _________ године
ПОНУЂАЧ

М.П.

_________________________
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Образац 11
МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Закључен дана ________ 2019. године између:

1. Наручиоца Јавно комунално предузеће ,,Тимок - одржавање‘‘ Зајечар, са седиштем у
Зајечару, улица 7.септембра бб, 19000 Зајечар, ПИБ:110479887; МБ:21354554; Телефон:
019/430-660; кога заступа в.д. директора Лалић Вице као Наручилац.

2. Понуђач ______________________ са седиштем у ________________________, улица
______________________, МБ: ______________; ПИБ: _____________; Број рачуна
_____________; Назив банке _____________________; Телефон __________;
кога заступа ________________ као Понуђача на следећи начин:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА је релизација набавке добара – Набавка течног нафтог гаса Пропана, 58
000,00 литара за потребе грејања.
Саставни део овог уговора су спецификација и образац понуде Понуђача
____________________________________, број понуде ____________ од _____________ године.
Члан 1.
Предмет набавке је набавка добара – Набавка течног нафтог гаса Пропана број 07/19 на начин и под
условима утврђеним у конкурсној документацији и условима из понуде понуђача _________________ из
_______________, број понуде ___________ од ____________ године, која је саставни део овог уговора.
Уговореном ценом за производе из предходног става овог члана сматра се цена из понуде понуђача
број _______ од _________ и иста је дата
- без ПДВ –а и обрачунате акцизе __________ динара по литру,
- без ПДВ-а са обрачунатом акцизом _______ динара по литру,
- са ПДВ-ом и обрачунатом акцизом __________ динара по литру,
- укупна цена без акцизе и ПДВ-а износи __________________ динара,
укупна цена са акцизом без ПДВ-а износи _________________, динара,
- укупна цена са ПДВ-ом и акцизом износи _____________________ динара.
Цена из Уговора је фиксна и иста се може мењати само уколико дође до промена цене из
објективних разлога као што је раст или пад цене течног нафтног гаса - Пропана на тржишту а на основу
писаног захтева продавца или Наручиоца и иста се може мењати до износа процењене вредности за ову
Јавну набавку.
Члан 2.
(уколико је Добављач – Најповољнији понуђач понудио плаћање након испоруке добара)
Плаћање уговорене цене Наручилац ће вршити на основу испостављене фактуре, са урачунатим
ПДВ–ом по цени коју је понуђач одредио у својој понуди из члана 1. овог уговора, у року од ___ дана од
дана испостављања фактуре.
Члан 2.
(Уколико је Добављач – Најповољнији Понуђач понудио авансно плаћање)
Плаћање уговорне обавезе Наручилац ће вршити авансно по важећој цени на дан плаћања на основу
издатог предрачуна од стране понуђача уколико се понуђач у својој понуди.
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Члан 3.
(уколико је Добављач – Најповољнији понуђач понудио плаћање након испоруке добара)
Саставни део овог уговора је оверена меница достављена од стране понуђача приликом потписивања
уговора.
Члан 3.
(Уколико је Добављач – Најповољнији Понуђач понудио авансно плаћање)
Добављач се обавезује да ће уз сваки предрачун доставити Наручиоцу меницу за повраћај авансног
плаћања у износу исказаном у предрачуну.
Наручилац ће вратити Добављачу меницу за повраћај авансног плаћања најкасније 10 дана након
испоруке добара по уплаћеном предрачуну.
Члан 4.
Испорука: вршиће се сукцесивно у складу са потребама наручиоца на захтев овлашћеног лица
наручиоца, цистерна наручиоца – објекат ,,Спортска хала‘‘ Јавног комуналног предузећа ,,Тимок одржавање‘‘ Зајечар, ул. 7. септембра бб..
Понуђач – добављач се обавезује да купцу уступи на коришћење 2 стабилна резервоара за ТНГ
капацитета од 4850 литара заједно са његовим додацима – припадајућа опрема уграђена на резервоару, са
атестоном документацијом овереном од стране именованог тела за судове под притиском.
Испорука преносног резервора и сигурносног вентила се мора извршити у року од 5 дана од дана
писаног захтева Наручиоца, а биће уступљен на коришћење до утрошка уговорених количина.
Резервоар се даје ради коришћења за складиштење ТНГ-а и за снабдевање и функционисање
одговарајућих апарата који користе ову врсту горива, одобрених од стране надлежних органа у складу са
одговарајућом законском регулативом.
Продавац задржава право својине на предметном резервоару.
Продавац се обавезује да ће вршити испоруку ТНГ–а у количинама уговореним за складиштење у
стабилни резервоар који је дат на коришћење купцу.
Члан 5.
Добављач је одговоран за квантитет као и за квалитет Течног нафтог гаса Пропана сходно
законским нормативима и стандардима предвиђеним за ову врсту добара.
Евентуална рекламација од стране Наручиоца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној
форми и достављена Добављачу у року од 24 часа од испоруке.
Уколико било која испорука не задовољи квалитет и договорену количину, Добављач је у обавези да
испоруку замени исправном у року од 3 дана од дана преузимања добара.
Члан 6.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци уз писану сагласност обе уговорне стране
без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.
Члан 7.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна, а
закључује за период од 12 месеци, рачунајући од дана потписивања уговора односно од ______2019. године
до _________2020.године.
Члан 8.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор, у случају да друга уговорна страна
не испуњава своје уговором преузете обавезе.
О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу
уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 30 дана од дана пријема писаног обавештења.
Члан 9.
Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог уговора или поводом овог
Уговора, странке ће покушати да реше споразумно.
У случају спора међу уговарачима је надлежан суд у Зајечару.
Члан 10.
За све што није предвиђено овим уговором, регулише се Законом о Јавним набавкама и Законом о
облигационим односима.
Члан 11.
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Уговор је сачињен у
уговорној страни.

шест

(6) истоветних примерка од којих по три (3) припадају свакој

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи Уговор о јавној набавци, након што
му је уговор додељен Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.

ЗА ДОБАВЉАЧА
_____________________

ЗА НАРУЧИОЦА
_______________________
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