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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.
124/2012), у даљем тексту ЗЈН и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набваки и начину доказивања испуњености
услова(„Сл.гласник РС“ бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
број:300-404-01-00021/2013-D1006 и Решења о образовању комисије за јавну набавку
број: 10/2013 деловодни број 300-404-01-00023/2013-D1006 припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку добара – енергената – гасно уље екстра лако („ЕВРО
ЕЛ“) за потребе грејања пословних просторија у филијалама и експозитурама Регионалног
одељења за материјалне ресурсе Београд ЈН -10/2013
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално
одељење за материјалне ресурсе Београд
Београд, 27. марта 28-32
www.poreskauprava.gov.rs
1.2. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак у складу са Законом о

јавним набавкама.
1.3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке број 10/2013, су добра
енергенти – гасно уље екстра лако („ЕВРО ЕЛ“) за потребе грејања пословних просторија у
филијалама и експозитурама Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд и то: Земун,
Жабари, Барајево, Коцељева и магацин Лештане.
1.4. Партије: Јавна набавка ниje обликована по партијама.
1.5. Циљ поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној

набавци.
1.6. Резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана јавна набавка.
1.7.Електронска лицитација: Не спроводи се електронска лицитација.
1.8. Контакт: Лице: Нада Млаџић, телефон 011/3284-676

E-mail адреса: nada.mladzic@purs.gov.rs
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Предмет јавне набавке су добра енергената – гасно уље екстра лако („ЕВРО ЕЛ“) број
ЈН 10/2013.
Партије
Предметна набавка није обликована по партијама
Назив и ознака из општег речника – нафта и дестилати 09130000, гасна уља 09314000,
2.2. Врста оквирног споразума
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА
Р. број Назив горива
гасно уље екстра лако („ЕВРО ЕЛ“)
1

Јед. мере
литар

Количина
69.800

Наведене количине су планиране за период грејне сезоне 2014/ и први квартал 2015.
године, наручилац задржава право да поручи већу или мању количину од планиране, као
и да одустане од дела набавке предметних добара.
Понуђач обезбеђује квалитет који мора да задовољи све захтеве стандарда одређен
важећим Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.
Рок извршења: преузимање горива је сукцесивно, према захтеву наручиоца до последње
испоруке уговорене количине.
Место испоруке: на локацијама филијала и експозитура Министарства финансија
Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд и то: Земун, Жабари, Барајево, Коцељева
и магацин Лештане.

4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА75. И 76 ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
Закона
Право на учешће у поступку предметне јавне набaвке има понуђач који испуњава обавезне услове
за учешћеу поступку јавне набаваке дефинисане чл. 75. Закона и то:
ПРВИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВ -Да је регистрован код надлежног органа, односно

уписан у одговарајући регистар (чл.75.ст.1.тач.1 ЗЈН).
Доказ:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре, одосно извод из Регистра
надлежног Привредног суда у неовереној копији
ДРУГИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВ - Да понуђач 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 и давања мита, кривично дело преваре. (чл.75.ст.1.тач.2. ЗЈН)

Докази:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
1. За дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 29, Београд
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којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела организованог
криминала;
2. За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, којим се потврђује
да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре:
ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА:
3. Извод из казнене евиденције, однодсно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту
пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за криминална дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:
4. Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту
пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за криминална дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Напомена: Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из
казнене евиденције.
(Докази не могу бити старији од ДВА месеца пре отварања понуда)
ТРЕЋИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВ - Да понуђачу није изречена ниједна мера забране
обављања делатности, ( а не само делатности која је предмет јавне набавке), или потврда
Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном
друштву изречена ниједна мера забране обављања делатности ( а не само делатности која је
предмет јавне набавке), а која је на снази у време објављивања позива за подношење

понуда: (чл.75.ст.1.тач.3. ЗЈН).
Овај доказ мора бити издат након слања позива, односно после датума објављивања
позива на Порталу.
Пример садржине потврде: „Потврђује се да код овог органа није регистровано да је
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда, односно на дан објављивања позива на
Порталу.
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Доказ:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗТНИКЕ:
Потврде привредног и прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да
му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, а која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуда.
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених делатности.
(Потврда мора бити издата после дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки .
ЧЕТВРТИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВ - Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на
њеној територији (чл.75.ст.1.тач.4. и тачка 5.ЗЈН и чл. 75. став 2. ЗЈН)

Доказ:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ
а) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе,
допринoсе и друге јавне дажбине)
б) Уверење надлежне локалне самоуправе- града/општине (за изворе локалне јавне
приходе)
или
ц) Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
а) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе,
доприносе и друге јавне дажбине) и
б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне
јавне приходе)
(Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)
Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН
Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке:
Лиценце за обављање енергетске делатности –трговина нафтом и дериватима нафте,
утврђене Законом о енерегетици издате од стране Агенције за енергетику Републике Србије и да
је важећа у моменту достављања уз понуду.
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Услов из члана 75. став 2. ЗЈН
Образац изјаве о поштовању обавеза из важећих прописа........(тачка 23 у конкурсној
документацији) ..потписана и оверена од стране овлашћеног лица пон уђача и печатирана.

Уколико понуду подноси група понуђача ИЗЈАВА мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом.
ДОДАТНИ УСЛОВ
Испуњеност додатног услова у погледу техничког капацитета: – за учешће у поступку
предметне јавне набавке понуђач доказује достављањем
Лиценце за обављање енергетске делатности складиштења нафте и нафтних деривата
издате од стране Агенције за енергетику Републике Србије, као доказ поседовања
објеката –складишта предметне јавне набавке.
Доказ мора бити важећи.
Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4.ЗЈН, а
додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, дужан је да
испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
4.2.

ПОДИЗВОЂАЧ

Уколико се понуда подноси са подизвођачем у складу са чланом 80. Закона:
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75.
став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН на начин одређен чланом 77. овог Закона и конкурсном
документацијом, а доказ из члана 75, став 1. тачка 5. ЗЈН за део набавке, који је понуђач
извршити преко подизвођача.
4.3. ГРУПА ПОНУЂАЧА
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став
1.тачке1) до 4) ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсне
документације, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75, став 1. тачка 5. ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН могу се достављати у неовереним
копијама, а наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора тражити од понуђача
коме је додељен уговор да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном року који не може бити краћи од пет дана, не достави
на увид тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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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 до закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописан начин.
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА
ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда мора бити сачињена насрпском језику.
5.2 ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач подноси понуду у затвореној и печатираној коверти тако да се при
отварању може проверити да ли је коверта затворена онако како је била предата.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
05.12.2013. године до 11,00 часова, без обзира на начин на који је послата, у року
одређеном за подношење понуде у писарници наручиоца на адресу: Министарство
финансија, Пореска управа, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд, 27.
марта бр. 28-32. 11000 Београд.
Отварање понуда обавиће се истог дана са почетком у 13, 00 часова.
Понуда се подноси непосредно лично или путем поште, на адресу Наручиоца
Министарство финансија, Пореска управа – Регионално одељење за материјалне ресурсе
Београд, улица 27 марта бр: 28 – 32, са назнаком:
Понуда за јавну набавку добара – енергената – гасно уље екстра лако („ЕВРО ЕЛ“)
број ЈН 10/2013 - НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте неопходно је навести податке о понуђачу, адресу, број
телефона и лице за контакт.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, назначити датум и сат пријема и
понуђачу, уколико захтева, издати потврду о пријему са наведеним датумом и сатом
пријема.
Понуда која није достављена Наручиоцу у року одређеном за подношење понуда,
сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи све тражене доказе из чл.75. и 76. Закона о јавним
набавкама према упутству како се доказује испуњеност тих услова и мора бити на
обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и прилози, који су саставни
део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени од стране понуђача.
Понуда мора да садржи:
-образац понуде
-модел уговора
-обрасце и изјаве из конкурсне документације
-споразум о заједничком извршењу јавне набавке – у случају заједничке понуде
- списак - стоваришта
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5.3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.
5.4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН понуђач може у року за подношење понуда да
измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је
пуноважно. ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока
за подношење понуда.
Измена, допуна или повлачење понуде се врши на начин одређен за подношење
понуде.
Понуда се не може изменити, допунити или опозвати по истеку рока за подношење
понуда.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
5.5. 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 да учествује у више заједничких понуда.
У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
5.6. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђач је дужан да, уколико намерава да поднесе понуду са подизвођачем, у понуди
наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив подизвођача, 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.
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити
наведен у уговору.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорне обавезе предметне јавне
набавке без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач, који наступа са подизвођачем мора самостално да испуни обавезне услове из
члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН. Такође, подизвођач мора самостално да испуни обавезне
услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН.
5.7. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

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.
Овај споразум обавезно садржи податке из члана 81. став 4. ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем
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понуђачу који ће издати рачун
рачуну на који ће бити извршено плаћање
обавезама сваког од понуђач из групе понуђача за извршење уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка
од 1) до 4).
Понуђачи из групе понуђач одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
5.8. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

1.Захтев у вези начина, рока и услова плаћања

Купац плаћање нафтних деривата, врши унапред по предрачуну, а Продавац ће
испоставити Купцу рачун за стварно издату количину нафтних деривата на основу
отпремнице.
2.Захтев у вези рока и места испоруке

Место испоруке је на локацији филијале или експозитуре по налогу наручиоца.
Испорука се врши сукцесивно по потреби наручиоца, на локацијама филијала Земун,
Жабари, Барајево, Коцељева и магацин Лештане. Преглед адреса дат је у моделу уговора.

4.Захтев упогледу важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од 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 не може мењати
понуду.
5.9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без
пореза на додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
6.

ПОДАЦИ О ОРГАНИМА КОД КОЈИХ СЕ МОГУ ДОБИТИ ПОДАЦИ У ВЕЗИ СА ИЗВРШЕЊЕМ
УГОВОРА КАДА ЈЕ ПОЗИВ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

Позив у предметној јавној набавци није објављен на страном језику.
7.

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

За предметну јавну набавку наручилац не захтева средства финансијског обезбеђења
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8.

ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ

Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
9.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
елктронске поште на е-mail nada.mladzic@purs.gov.rs или факсом на број 011/3236-382 тражити
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније у
року од 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу (понуђачу) у писаном облику у року од три дана од
дана пријема захтева и истовремено ту инфорамцију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације и појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама
или појашњењима конкурсне докуменатације, ЈН бр.10/2013 на адресу
Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за
материјалне ресурсе Београд, 27. Марта 28-32. Београд.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну докуменатцију 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 телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набваке врши се искључиво на начин описан у члану 20.
Закона.
10. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача
додатна објашњења која ће помоћи при прегледу и вредновању понуде, а може и да врши
контролу (увид) код понуђача, односно његово подизвођача. (члан 93. Закона)
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.
11. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА –
НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а има негативну референцу за предмет јавне
набавке који није истоврсан предметној јавној набавци, а уколико таквом понуђачу буде
додељен уговор дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15 % од
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од рока за
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се
продужи.
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12. ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

У складу са чланом 84. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник 124/12) и имајући у виду
предмет јавне набавке, критеријум за оцењивање понуда је „економски најповољнија
понуда“
А) Опис и вредносно изражавање критеријума
Ред. бр.
Опис елемената критеријума
Цена
1
Број стоваришта
2
УКУПНО:

Број пондера
80
20
100 пондера

Б) Начин примене методологије доделе пондера
1.Цена (укупна вредност понуде без ПДВ-а) - максимално 80 пондера
Вредновање по формули:
Најнижа цена х максималан број пондера (80)
Х = ...............................................................................................................
Укупна цена понуде која се рангира

1. Продајна мрежа - максимално 20 пондера
Вредновање по формули:
Број стоваришта х максималан број пондера (20)
Х=...............................................................................................................
Укупан број из понуде која се рангира

13. 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 након извршеног бодовања. две или више понуда имају једнак број пондера, као
најповољнија понуда биће изабрана понуда која има већи број пондера по основу броја
стоваришта
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14. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима о раду, заштити
животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине- (Образац
изјаве тачка 23. КД.)
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду из коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту подноси се (насловљава) Републичкој комисији, а предаје се наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста постука, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца
најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка рок за подношење захтева за
заштиту права је десет дана од дана пријемаодлуке.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
(број рачуна:840-742221843-57 шифра плаћања: 153. позив на број 97 50-016, сврха
уплате:републичка администартивна такса, јавна набавка ЈН 11/2013 – наручилац - Министарство
финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне
ресурсе Београд, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 80.000,00
динара.
17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од пет дана од дана истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, а у случају из члана 112. став 2.
тачка 5. ЗЈН у року од пет данаод пријема одлуке о додели уговора.
Чланови комисије
1. ........................................
2. .........................................
3. ...........................................
в.д. ДИРЕКТОРА
Иван Симич
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18.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
у отвореном поступку за јавну набавку добара – енергената – гасно уље екстра лако („ЕВРО
ЕЛ“) за потребе грејања пословних просторија у филијалама и експозитурама Регионалног
одељења за материјалне ресурсе Београд ЈН -10/2013

Понуду дајем (означити начин давања)
а) самостално б) са подизвођачем ц) заједничка понуда
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име понуђача
Адреса седишта
Матични број понуђача
Порески идентификациони број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса (е-mail)
Телефон
Телефакс
Број рачуна понуђача и назив банке
Лице овлашћено за потписивање уговора
Број рачуна
Заступник понуђача наведен у Агенцији за
привредне регистре који може потписати
уговор

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписан уговор доставља се овлашћење
заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може
потписати уговор о јавној набавци.
Датум:
_______________

м.п.

Потпис понуђача
_________________________
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име подизвођача
Адреса седишта
Матични број подизвођача
Порески идентификациони број
ПИБ
Лице за контакт

Електронска адреса (е-mail)
Телефон
Телефакс
Број рачуна понуђача и назив банке
Лице овлашћено за потписивање уговора
Број рачуна
Проценат укупне вредности набавке коју ће
поверити овом подизвођачу не већи од 50%
Део предмета набавке који ће извршити
преко овог подизвођача

Датум:
_______________

м.п.

Потпис понуђача
______________________

Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља за сваког
подизвођача посебно.
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ)
Пословно име понуђача учесника у
заједничкој понуди
Адреса седишта
Матични број
Порески идентификациони број
ПИБ
Лице за контакт

Електронска адреса (е-mail)
Телефон
Телефакс
Број рачуна и назив банке
Заступник понуђача наведен

Датум:
_______________

м.п.

Потпис понуђача
_____________________

Уколико понуђач наступа са више учесника ову изјаву копира и доставља за сваког
учесника посебно.
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Набавка

добара – енергената – гасно уље екстра лако („ЕВРО ЕЛ“)

Врста добара
Место испоруке
Гасно уље екстра лако
(„ЕВРО ЕЛ“)

количина
2

јед.
мере
3

Бaрајево, Светосавска 2

40000

литар

Земун, Главна 30

50.000

литар

Жабари, Кнеза Милоша 76

6.000

литар

Коцељева, Немањина 76

6.800

литар

Рег. Центар Београд
магацин Лештане Кружни
пут 38
У К У П Н О:

3.000

1

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна цена за
количину без ПДВ-а

4

5 (4*2)

литар

69.800

1. Укупна цена ......................................... динара без ПДВ-а.
2. Укупна цена ............................................динара са ПДВ-ом.
3. Укупан број стоваришта............................................
4.

Рок важења понуде............................( не може бити краћи од 30 дана од дана отварања
понуда)

Датум

м.п.

____________________
потпис понуђача
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19.

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР о јавној набавци добара – енергената –
гасно уље екстра лако („ЕВРО ЕЛ“)

Закључен између:
Министарства
финансија,
Пореске
управе,
Регионалног
одељења за материјалне ресурсе Београд, 27. марта 28 – 32
ПИБ 100020943, матични број 17862146 ( у даљем тексту Наручилац),
коју заступа, на основу решења Владе о постављењу вршиоца дужности
директора Пореске управе у Министарству финансија 24 број 1149004/2012-1 од 13.12.2012. године, Иван Симич
и
...................................................................... са седиштем .........................
у.........................Улица ....................................................... број .................
ПИБ ................................ матични број ................................које заступа
директор ....................................................... (у даљем тексту Добављач)
Основ уговора:
ЈН број 10/2013
Број и датум Одлуке о додели уговора..............................................................................
Понуда изабраног поуђача............................................од..............................2013. године
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Уговорнe стране су сагласне да је предмет овог уговора купопродаја енергената –
гасно уље екстра лако („ЕВРО ЕЛ“) за потребе грејања организационих делова Пореске
управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд.
Члан 2.
Уговорне стране су утврдиле цену (са ПДВ-ом ), количину гасног уља на основу Понуде
............................................бр. ....................... од...............2013. године и то:
У табеларном прегледу дате су цене које важе на дан отварања понуде.
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Врста добара
Место испоруке
Гасно уље екстра лако
(„ЕВРО ЕЛ“)

количина
4.000

јед. мере
литар

Земун, Главна 30

50.000

литар

Жабари, Кнеза Милоша 76

6.000

литар

Коцељева, Немањина 76

6.800

литар

Рег. Центар Београд
магацин Лештане Кружни
пут 38
У К У П Н О:

3.000

Бaрајево, Светосавска 2

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна цена за
количину без ПДВ-а

литар

69.800

Уговорена количина Гасног уља екстра лако(„ЕВРО ЕЛ“) је 69.800 литaра, на дан отварања
понуда у
укупној вредности од...................................................динара без ПДВ-а.
укупној вредности од...................................................динара са ПДВ-ом.
Члан 3.
На укупно уговорене количине, дозвољена су одступања ± 10%.
ЦЕНА
Члан 4.
Купац плаћање нафтних деривата, врши унапред по предрачуну, а Продавац ће
испоставити Купцу рачун за стварно издату количину нафтних деривата на основу
отпремнице добављача.
Под даном испоруке подразумева се дан када је Продавац предао робу превознику на
превоз до локације по налогу наручиоца.
Продавац испоставља фактуру на адресу Министарство финансија Пореска управа,
Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд, у Београду, ул. 27. марта бр. 28-32 ,
за стварно издату количину робе на основу отпремнице добављача..

Члан 5.
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Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са кретањима цена на
тржишту нафтних деривата.
Одлуке Продавца о промени цена нафтних деривата се доносе у оним интервалима у
којима се обезбеђује њихово усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних
деривата.
Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан
испоруке.
Уплата аванса мора да се односи само на један предрачун и приликом уплате Купац је у
обавези да се позове на број предрачуна.
Извршена уплата се сматра авансом без права на камату.
Уколико је испоручена количина већа од уплаћене количине по предрачуну, разлику је
Купац дужан да уплати у уговореном року, при чему се зарачунава затезна камата на
месечном нивоу и то од дана истека валуте до дана измирења дуга.
Члан 6.
Продавац се обавезује да изврши превоз гасног уља екстра лако („ЕВРО ЕЛ“) према
диспозицији Купца, а услугу превоза ће фактурисати по ценовнику превоза Продавца који
важи на дан испоруке.
У цену превоза урачунат је ПДВ.
Минимална испорука по количини је 1000 литара по једној поруџбеници и за једно
истоварно место.
НАЧИН И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ
Члан 7.
Уговорене количине гасног уља екстра лако („ЕВРО ЕЛ“), из члана 1. овог уговора, Купац
ће преузети суксецивно, према динамици наручиоца.
Купац је дужан да диспозицију за испоруку робе достави Продавцу у писаној форми
најкасније два (2) дана пре испоруке робе.
Купац је дужан да уколико се превоз врши у организацији Продавца, на месту пријема
робе спроведе организацију рада којом се обезбеђује пријем робе у периоду од 6,00 до
20,00 часова.
Испоруку количине из члана 2. Уговора Продавац ће вршити сукцесивно и равномерно у
складу са писаном диспозицијом Купца и то:
Врста добара
Место испоруке

Гасно уље екстра лако („ЕВРО ЕЛ“)

Бaрајево, Светосавска 2
Земун, Главна 30
Жабари, Кнеза Милоша 76

количина
4.000
50.000

јед. мере
литар
литар

6.000

литар
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Коцељева, Немањина 76

6.800

Рег. Центар Београд магацин Лештане Кружни пут 38

литар
литар

3.000
69.800

У К У П Н О:

Уговорене количине енергената, из члана 2. овог Уговора, купац ће преузимати
сукцесивно, према договореној динамици испоруке.
КВАНТИТАВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ
Члан 8.
Отпрема и пријем енергената врши се по Правилнику о поступку и начину отпреме,
превоза и пријема нафте и нафтних деривата и остале трговачке робе.
Мерење се врши уређајима одобрених типова од Завода за контролу мера и драгоцене
метале и прегледаних и жигосаних од подручних контрола мера, која регулишу отпрему,
превоз и пријем течних горива.
Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен прописима SRPS и Правилником о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (СЛ.лист СЦГ
БР.64/2000; 51/04; 54/05: 18/06; и Сл. гласник РС бр. 128/07. 05/09), као и у складу са свим
каснијим изменама наведеног Правилника које буду важиле у моменту испоруке.
У случају кад се превоз робе врши у организацији купца сматра се да је купац
квантитативно и квалитативно примио робу у моменту потписивања отпремнице од
стране превозника..
У случају кад се превоз робе врши у организацији продавца сматра се да је купац
квантитативно и квалитативно примио робу у моменту потписивања отпремнице од
стране Купца.
РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈЕ
Члан 9.
Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе у ком случају је
дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања-пријема робе, а у
случају скривених мана у року од 24 часа од дана сазнања за скривену ману.
У случају приговора на количину робе, Купац одмах обавештава Продавца, који је дужан
да упути Комисију за решавање рекламација, која ће на лицу места утврдити чињенично
стање и о томе сачинити заједнички записник.
У случају приговора на квалитет робе, Купац одмах обавештава продавца, који упућује
стручно лице ради узорковања робе, која се даје на анализу.
Уколико Купац не поступи у складу са ставом 1-3 овог члана, његова рекламација се неће
разматрати.
Купац и Продавац су сагласни да до момента окончања рекламационог поступка свака
страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом.
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Уколико се утврди да рекламација није основана, трошкове поступка рекламације сноси
Купац.
Рекламације се обављају према важећем Правилнику Продавца са којим је Продавац
дужан да упозна Купца приликом потписивања овог Уговора достављањем Извода из
Правилника о поступку и начину отпреме, превоза и пријема нафтних деривата и остале
трговачке робе.
ВИША СИЛА
Члан 10.
Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплава,
пожара, земљотреа, саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних органа или
организација и других догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који у
потпуности или делимично спречавају уговорне стране да изврше уговорне обавезе.
Продавац се ослобађа одговорности у случају нескривенх поремећаја у снабдевању
тржишта нафтом и нафтним дериватима, који су изазвани актима државних органа,
изменама прописа који регулишу услове и начин увоза, прераде и промета нафте и
нафтних деривата, кваровима или непланираним ремонтима рафинерија или нафтовода и
сличним догађајима.
РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то до испоруке количине робе из члана 2. с тим
што се његово важење може продужити закључивањем посебног анекса у писаној форми.
У случају да нека од одредба овог Уговора престане да буде у складу са важећим
законским прописима или актима и одлукама, од тог дана ће се на послове из овог уговора
примењивати прописи који су ступили на снагу, а Уговорне стране ће нове услове
регулисати закључењем анекса Уговора или раскинути овај Уговор.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорна стране су сагласне да евентуалне спорове реше, споразумно, а ако то не буде
могуће, уговарају надлежност Трговинског суда у Београду.
Члан 13.
У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге Уговорне стране,
Уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни доставити у
писаној форми обавештење о разлозима за раскид Уговора и оставити накнадни
примерени рок од 30 дана за испуњење обавеза.
Уколико друга Уговорна страна не испуни обавезу ни у року из претходног става, Уговор
се сматра раскинутим.
Конкурсна документација за јавну набавку добара – енергенти-гасно уље екстра лако („ЕВРО ЕЛ“, за
потребе Пореске управе Регионалног одељења Београд
Страна 22 од 28

Члан 14.
За све што овим Уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 15.
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених
заступника уговорних страна.
Уговорне стране су сагласне да ступањем на снагу овог Уговора престају да важе раније
закључени уговори о продаји робе која је предмет овог Уговора.
Члан 16.
Овај Уговор је закључен у 4 (четири) оригинална примерка, по (два ) за сваку Уговорну
страну.

За ДОБАВЉАЧА
.....................................

За НАРУЧИОЦА
.......................................
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20. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ

Предмет ЈН

1
Гасно уље екстра
лако („ЕВРО ЕЛ“)

количи
на
2

јед.
мере
3

69.800

литар

Јед.цена
без ПДВ-а

Јед. цена
у динарима
са ПДВ-ом

4

5

Укупна
цена
у динарима
без ПДВ-а

Укупна
цена
у динарима са
ПДВ-ом

6

7

Понуђач попуњава према следећем упутству:
1. колона 4 уписати јединичну цену без ПДВ-а
2. колона 5 уписати јединичну цену са ПДВ-ом
3. колона 6 уписати укупну вредноср без ПДВ-а
4. колона 7 уписати укупну вредност са ПДВ-ом

Место и датум

м.п.

____________________
( потпис овлшћеног лица)
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21. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН понуђач ________________________________доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА

Укупан износ припремања:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набаваке обустављен из разлога који су настрани наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
изрђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезнбеђења пд условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својо
понуди.
Напомена. Достављање овог обрасца није обавезно

Место и датум

м.п.

____________________
потпис понуђача
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22. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН __________________________________________
назив понуђача

даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара -енергената Гасно уље екстра лако („ЕВРО ЕЛ“) за
потребе грејања ЈН бр.10/2013. поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима

Датум

м.п.

____________________
потпис понуђача
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23. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _________________________________у поступку јавне набавке добара енергената Гасно уље екстра лако („ЕВРО ЕЛ“, бр.10/201, поштовао је обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити о раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум

м.п.

____________________
потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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24. ОБРАЗАЦ О БРОЈУ СТОВАРИШТА

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О БРОЈУ СТОВАРИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Понуђач____________________________________________под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да на територији Републике Србије
има____________________________стоваришта

Датум

м.п.

____________________
потпис понуђача

Напомена: Саставни део овог обрасца чини списак стоваришта на територији РС, који
понуђач доставља на свом обрасцу.
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