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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/15, 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број 2/2016, дел. број 01-134 од 29.01.2016. године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку број 2/2016 , дел. број 01-134/1 од 29.01.2016.
године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За поступак јавне набавке мале вредности ЈН бр. 2/2016
Набавка добара – гориво за моторна возила

Конкурсна документација садржи:
ПОГЛАВЉЕ
НАЗИВ ПОГЛАВЉА
I
Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења
II
гаранције квалитета, рок извршења и место испоруке
добара
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
III
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
IV
Критеријуми за доделу уговора
V
Образац понуде са обрасцем структуре цене
VI
Образац трошкова припреме понуде
VII
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о испуњености обавезних услова за
VIII
учешће у поступку јавне набавке мале вредности (чл.
75. став 1. тачке 1)-4) Закона)
Образац изјавe о поштовању обавеза из чл. 75. став 2.
IX
Закона
Образац изјаве о локацији и броју малопродајних
X
објеката (бензинских станица)
XI
Модел уговора
XII
Упутство понуђачима како да сачине понуду
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Укупан број страна конкурсне документације је 31.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности број 2/2016 је набавка добара – горивo за
моторна возила. Под тим се подразумева набавка моторног горива (безоловни моторни
бензин Евро Премијум БМБ-95) за потребе Института за биолошка истраживања
„Синиша Станковић“, коришћењем картица за гориво.
Ознака из општег речника набавке - 09100000 – Горива.
3. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама.
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II Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења и место испоруке добара

Ред. број

Назив

Јединица мере

Количина

1.

Евро премијум БМБ-95

Литар

8000

2.1. Врста добара које се набавља: безоловни моторни бензин Евро Премијум БМБ-95,
коришћењем картица.
Понуђач уз понуду доставља Опште услове за издавање и коришћење картица, који ће
бити саставни део уговора о јавној набавци. Одредбе Општих услова примењиваће се
уколико нису у супротности са обрасцем понуде и одредбама уговора о јавној набавци.
Понуђач се обавезује да ће наручиоцу одобравати све попусте на цене и количине које
одобрава и другим корпоративним клијентима, о чему писаним путем обавештава
наручиоца.
2.2. Начин и рок испоруке: испорука добара која су предмет ове јавне набавке је
сукцесивна, у складу са потребама наручиоца, на бензинским станицама понуђача, према
списку бензинских станица које понуђач доставља уз понуду.
Наручилац задржава право да одступи од процењених количина датих у обрасцу
спецификације конкурсне документације, у зависности од његових потреба.
2.3. Гаранција: понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара утврђен
Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл.
гласник РС“, бр. 123/2012, 63/2013,75/2013) и то:
- за БМБ - Евро премијум БМБ 95, утврђен стандардом SRPS EN 228.
2.4. Рекламација: Уколико у току трајања уговора, а због усаглашавања са стандардима
ЕУ дође до престанка производње одређене врсте горива понуђач се обавезује да
обезбеди редовну испоруку адекватне замене.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Понуђач у поступку предметне јавне набавке мора испунити обавезне услове
прописане чланом 75. Закона, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке и то решење о издавању лиценце за обављање енергетске делатности
трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање возила (чл. 75.
ст. 1. тач. 5) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Доказ:
Попуњен, потписан и оверен печатом Oбразац изјаве о поштовању обавеза из
чл. 75. ст. 2. Закона (образац је дат у конкурсној документацији – поглавље IX) .
Поред обавезних услова, понуђач мора испунити и додатни услов прописан
чланом 76. Закона, и то:
1) да поседује малопродајне објекте – бензинске станице на целој територији
Републике Србије и најмање 20 бензинских станица на територији Града
Београда.
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 4) Закона и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чланом 81. Закона сваки понуђач
из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона,
дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 2/2016

5/ 31

набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
На основу члана 77. став 4. Закона, понуђач као доказ о испуњености обавезних услова
за учешће у поступку предметне јавне набавке, осим услова из члана 75. став 1. тачка
5. Закона и услова из чл. 76. Закона, доставља посебну Изјаву (чији је образац дат у
конкурсној документацији – поглавље VIII ) којом понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава све прописане услове
НАПОМЕНА: Као доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона,
понуђач је дужан да достави неоверену копију важећег решења о издавању лиценце за
обављање енергетске делатности трговине моторним и другим горивима на станицама
за снабдевање возила.
Као доказ о испуњености услова из члана 76. Закона понуђач је дужан да достави
попуњену Изјаву о локацији и броју малопродајних објеката - бензинских станица
(чији је образац дат у конкурсној документацији – поглавље Х)
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.
На основу члана 79. став 1. и 4. Закона, наручилац може пре доношења одлуке о додели
уговора тражити од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа у року од 7 (седам) дана од дана
пријема писменог позива. Ако понуђач не достави тражене доказе у остављеном року,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који се води при Агенцији за привредне
регистре, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних
услова из чл. 75. став 1. тачка 1-4 Закона.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем 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.
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1) Врста критеријума за доделу уговора
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
2) Врста критеријума за доделу уговора када постоје понуде са истом понуђеном
ценом
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, Наручилац
ће извршити доделу уговора Понуђачу који поседује већи број малопродајних објеката
(бензинских станица) на територији Града Београда.
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, и исти број бензинских
станица на територији Града Београда, уговор ће бити додељен понуђачу чија понуда
има дужи рок важења понуде.
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Прилог бр. 1
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара мале вредности –
горива за моторна возила, ЈН бр. 2/2016,
Понуђач __________________________________________ даје следећу понуду:
Понуда број: ________________________
Датум: ________________________

Рок важења понуде је ____________ дана , од дана отварања понуде.
(Рок важења понуде не може бити краћи 30 дана од дана отварања понуде).

М.П.

Потпис овлашћеног лица
__________________________
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Прилог бр. 2

ИЗЈАВА
У поступку јавне набавке добара мале вредности – гориво за моторна возила ЈН бр.
2/2016, коришћењем картица за гориво, а за потребе Института за биолошка
истраживања „Синиша Станковић“ , понуду подносим ( заокружити начин на који се
подноси понуда: А, Б или В ):
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
Датум

Потпис овлашћеног лица
М. П.

_________________________

_________________________

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 и навести број и назив
партије за коју се понуда подноси.
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Прилог бр. 3

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса и седиште понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

Датум

Потпис овлашћеног лица
М. П.

_____________________________

________________________________
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Прилог бр. 4

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Адреса и седиште подизвођача:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке коју
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Елект. адреса подизвођача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна подизвођача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
Датум

Потпис овлашћеног лица
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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Прилог бр. 5

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса и седиште учесника у заједничкој
понуди:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Елект. адреса учес.у зај.понуди (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна учесника у заједничкој понуди
и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
Датум

Потпис овлашћеног лица
М. П.

_____________________________

________________________________

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,
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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Прилог бр. 6
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ
СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Назив

ј/м

Проц.
кол.на
год.
нивоу

1

2

3

4

1.

БМБ-95 Евро Премијум, у
складу са техничком
спецификацијом из
конкурсне документације

Литар

8000

Ред.
бр.

Цена по ј/м
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена
са ПДВ-ом

5

6

7

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:
Цена без ПДВ: ....................................... динара
ПДВ: ....................................... динара
Цена са ПДВ: ...................................... динара
2. УКУПАН БРОЈ БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ РС: ................
3. УКУПАН БРОЈ БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
БЕОГРАДА:.....................
4. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ............ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана);
5. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима
6.
Део
предмета
набавке
.................................................

који

ће

бити

извршен

преко

подизвођача

7. НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање се врши авансно на основу предрачуна. Купац одређује
висину и динамику уплата на рачун за коришћење картице. Купац уплаћује динарска
средства на текући рачун продавца. На основу извршених уплата, купцу се на крају месеца
издаје авансни рачун. Купац може преузимати нафтне деривате, другу робу и услуге путем
картица, до износа уплаћених средстава. Продавац на крају месеца доставља купцу коначан
рачун за испоручене нафтне деривате, другу робу и услуге по типовима возила, заједно са
спецификацијама о трансакцијама путем картице.
8. НАЧИН, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ: Сукцесивно, у складу са потребама наручиоца,
на бензинским станицама понуђача.
Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_____________________
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VI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ 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 спецификацијама предмета набавке наручиоца и трошкове
прибављања средстава 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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VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________________,
(навести назив понуђача) даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара мале вредности – гориво за моторна возила за потребе
Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић", ЈН број 2/2016, 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 (у наведеном
случају образац изјаве копирати у потребан број примерака).
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ
ЧЛ. 75. СТ 1. ЗАКОНА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ JAВНЕ НАБАВКЕ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач
___________________________________________ у потпуности испуњава обавезне
услове прописане конкурсном документацијом наручиоца за учешће у поступку јавне
набавке мале вредности бр. 2/2016, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије;

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_________________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, ова изјава мора бити
потписана и од стране овлашћеног подизвођача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (у наведеним
случајевима образац изјаве копирати по потреби).

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 2/2016

16/ 31

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ
ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________________ (навести назив понуђача) у
поступку јавне набавке добара мале вредности - гориво за моторна возила за потребе
Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић", ЈН број 2/2016, поштовао
је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена:
- Образац мора бити попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен
печатом.
- Уколико понуду подноси група понуђача, образац мора бити попуњен, потписан од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, образац мора бити попуњен, потписан од
стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверен печатом.
- Уколико образац потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз њега доставити овлашћење за потписивање.
- Умножити овај образац у потребном броју примерака
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ЛОКАЦИЈИ И БРОЈУ МАЛОПРОДАЈНИХ
ОБЈЕКАТА (БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА)
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Улица и број:
Телефон:
Датум:
Број:

ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичним одговорношћу неопозиво изјављујемо, а у
складу са уговором о јавној набавци добара мале вредности ЈН број 2/2016 - гориво за
моторна возила за потребе Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић"
да поседујемо малопродајне објекте на следећим локацијама:
Територија Града Београда
Р.бр.

Бензинска
станица

Адреса
Улица и број

Место
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Република Србија
Р.бр.

Бензинска
станица

Датум:

Адреса
Улица и број

М.П.

Место

Потпис понуђача

Напомена:
Изјаву о локацији и броју објеката понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да изјаву потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити изјаву.
Уколико постоји већи број бензинских станица од места предвиђених у табели, потребно је да
се наведени образац копира у довољном броју примерака.
Понуђач може и на свом меморандуму да наведе тражене објекте са локацијамa
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XI

МОДЕЛ УГОВОРА

(ПОПУНИТИ МОДЕЛ УГОВОРА, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ
ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА "СИНИША СТАНКОВИЋ"
са седиштем у Београду, Булевар деспота Стефана бр. 142
ПИБ: 100205581 Матични број: 07032609
Број рачуна: 840-2723-10 Управа за трезор, 205-66901-78 Kомерцијална банка
кога заступа директор др Павле Павловић
(у даљем тексту: Купац)
и
2._______________________________________________
са седиштем у _______________, улица и бр._________________
ПИБ: ___________ Матични број: ______________
Број рачуна: ______________________ Назив банке____________________
кога заступа директор ______________________________________
(у даљем тексту: Продавац)
Основ за закључење уговора:
Поступак јавне набавке добара мале вредности ЈН бр. 2/2016 – гориво за моторна
возила
Број и датум одлуке о додели уговора: __________ од ______2016.г.
Понуда изабраног понуђача број:
__________ од ______2016.г.
Члан 1.
Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора набавка (купопродаја) и
сукцесивна испорука добара: 8000 литара бензина Евро Премијум БМБ-95, по основу
спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈН бр. 2/2016, што представља
планиране годишње потребе Купца, на начин и под условима утврђеним у конкурсној
документацији и у складу са условима из понуде Продавца број ____________________
од __________ године, која је саставни део овог уговора.
Део уговорне обавезе за предметну набавку продавац ће делимично поверити
подизвођачу______________________________________________.
(навести назив подизвођача и део предмета набавке коју ће извршити подизвођач).

Члан 2.
С обзиром да предмет уговора представља планиране годишње потребе Купца за робом
из чл. 1. овог уговора, уговорне стране су сагласне да се уговорене количине нафтних
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деривата могу мењати у случају измењених потреба наручиоца, без сагласности
Продавца.
Члан 3.
Укупна уговорена цена за набавку робе из члана 1. овог уговора износи
_________________ динара, без обрачунатог пореза на додату вредност.
Укупна цена из става 1. овог члана са обрачунатим порезом на додату вредност
износи__________________динара.
Цена робе из става 1. овог члана је променљива, а утврђује се и мења одлукама
Продавца, у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици
Србији.
Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан
испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране Купца на
бензинским станицама Продавца.
Продавац ће обавештавати Купца обавештава о промени цена на тотемима на свакој
бензинској станици и достављањем спецификација за купљену робу уз фактуру.
Члан 4.
Купац се обавезује да уговорену цену из члана 3. овог уговора уплаћује Продавцу
авансно на основу предрачуна.
Купац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење картице.
Купац уплаћује динарска средства на текући рачун Продавца.
На основу извршених уплата, Купцу се на крају месеца издаје авансни рачун.
Купац може преузимати нафтне деривате, другу робу и услуге путем картица, до износа
уплаћених средстава.
Продавац на крају месеца доставља Купцу коначан рачун за испоручене нафтне
деривате, другу робу и услуге по типовима возила, заједно са спецификацијама о
трансакцијама путем картице.
Члан 5.
Продавац се обавезује да робу из члана 1. овог уговора испоручује Купцу сукцесивно, у
складу са потребама Купца.
Испорука и пријем робе вршиће се на бензинским станицама Продавца, према
локацијама наведеним у понуди Продавца.
Члан 6.
Продавац се обавезује да робу - бензин испоручи, у погледу квалитета, у свему према
важећим Правилницима о квалитету за ту врсту робе.
Члан 7.
Уколико Продавац из објективних разлога не може да испуни своје обавезе, односно није
у могућности да изврши испоруку робе из члана 1. овог уговора у складу са условима из
понуде, дужан је да о томе одмах обавести Купца и да обезбеди редовну испоруку
адекватне замене.
Члан 8.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези овог уговора решавају
споразумно, с тим да за решавање евентуалних спорова, који не буду решени мирним
путем, уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
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Члан 10.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким
лицима,односно не могу на било који начин бити коришћена као средство обезбеђења
према трећим лицима.
Члан 11.
Измене и допуне овог уговора важе само уз обостарну сагласност уговорних страна, ако
се дају у писменој форми као анекс уговора који мора бити потписан од стране
овлашћених лица обе уговорне стране.
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, а закључује се на
одређено време, у трајању од једне године од дана потписивања.
Продавац и Купац су сагласни да свака уговорна страна може да откаже овај уговор и
пре истека рока на који је уговор закључен, под условом да за то постоје оправдани
разлози.
Разлоге за отказ уговора дужна је да понуди и образложи уговорна страна која отказује
уговор.
Уговор се отказује писменим захтевом са образложењем разлога за отказ.
Писмени захтев за отказ уговора доставља се уговорној страни препорученом пошиљком
уз повратницу.
Отказни рок је 15 дана од дана пријема писменог отказа код уговорне стране којој се
уговор отказује.
За случај отказа уговора, уговорне стране су дужне да сва права и обавезе по основу
уговора уреде и испуне до истека отказног рока.
Члан 13.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна задржава
по 2 (два) примерка.
ЗА ПРОДАВЦА
_____________________

ЗА КУПЦА
Др Павле Павловић, директор

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем.
Сваку страницу попуњеног модела уговора парафирати и оверити печатом, а последњу
страницу оверити печатом и потписати.
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У
случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.
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XII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно
на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног
судског тумача.
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне
документације. Понуда треба да је јасна и недвосмислена. Понуда треба да садржи све
тражене податке, прилоге и обрасце из конкурсне документације и исти морају бити
попуњени или откуцани читко штампаним словима, оверени печатом и потписом
овлашћеног лица на означеним местима. Овлашћено лице понуђача дужно је да
образац уговора попуни, потпише и овери чиме потписује да је у потпуности сагласан
са садржином уговора.
Уколико понуду потписује лице које, у приложеном изводу није наведено као заступник
понуђача, уз понуду је неопходно доставити пуномоћје којим се то лице овлашћује за
потписивање понуде, издато од стране овлашћеног лица понуђача.
Понуђач не треба да издваја из целине делове конкурсне документације (обрасце) које
сматра непотребним, нити да им мења место, већ да исте прецрта и овери печатом.
Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани у целини, тако да се не могу
наканадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.
Уколико понуду подноси група понуђача, све обрасце потписује члан групе који ће
бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем.
У том случају Образац „подаци о понуђачу" се не попуњава.
3. Начин подношења понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
10.02.2016. године, до 10.00 часова.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде
примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или
кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
Понуде се достављају на адресу: Институт за биолошка истраживања „Синиша
Станковић“, Београд, Булевар деспота Стефана бр. 142. Коверат или кутија са понудом
на предњој страни мора имати писани текст са назнаком: ,,ПОНУДА за јавну набавку
добара – Гориво за моторна возила ЈН бр. 2/2016 – НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини
назив и адресу понуђача.
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Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до
назначеног датума и часа.
Јавно отварање понуда обавиће се дана 10.02.2016. године у 10.30 часова у
просторијама Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић", ул. Булевар
деспота Стефана 142, Београд, малој сали на другом спрату. Присутни представници
понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају комисији наручиоца предати
пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима све
неблаговремено поднете понуде, неотворене, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуда мора да садржи:
 Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде - прилог 1, 2, 3, 4, 5 и 6
(образац понуде са прилозима дат у поглављу V)
 Попуњену, потписану и печатом оверену изјаву понуђача о испуњености
обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке (образац изјаве дат у
поглављу VIII)
 Решење о издавању лиценце за обављање енергетске делатности трговине
моторним и другим горивима на станицама за снабдевање возила (неоверена
фотокопија)
 Попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде (дат у
поглављу VI)
 Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди (дат у
поглављу VII)
 Попуњену, потписану и печатом оверену изјаву понуђача о поштовању обавеза
из чл. 75. ст. 2 ЗЈН (образац изјаве дат у поглављу IX)
 Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о локацији и броју
малопродајних објеката (бензинских станица) – (дат у поглављу X)
 Опште услове за издавање и коришћење картица
 Попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора (дат у поглављу XI)
4. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама.
5. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за биолошка
истраживања "Синиша Станковић", Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд, са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – Гориво за моторна возила ЈН бр. 2/2016 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Гориво за моторна возила ЈН бр. 2/2016 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Гориво за моторна возила ЈН бр. 2/2016 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Гориво за моторна возила ЈН бр.
2/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, телефон и факс
понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
7. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
8. Понуда са подизвођачем
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да (у Обрасцу понуде - подаци о подизвођачу, поглавље V),
наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити подизвођачу, а који не
може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Ако понуђач делимично извршење набавке повери подизвођачу, дужан је да наведе
назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова
за учешће у поступку јавне набавке прописаних чл.75. став 1. тач 1) до 4) Закона и
конкурсном документацијом у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова (попунити образац Изјаве из конкурсне документације – поглавље VIII) као и
доказ о испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће
извршити преко подизвођача.
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Понуђач у потпуностн одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
9. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда)
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до
2) Закона и то:
- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни
облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неогранично солидарно према наручиоцу.
Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће
бити носилац посла, који ће поднети понуду и заступати групу понуђача пред
наручиоцем. У том случају Образац „подаци о понуђачу" се не попуњава.
Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова за учешће у јавној
набавци прописане Законом и конкурсном документацијом, у складу са Упутством
како се доказује испуњеност условa.
Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни услов из члана 75.став 1. тач.1)
до 4) Закона, а додатне услове треба да испуне заједно, осим услова из члана 75.став 1.
тач. 5) Закона, који је дужан да испуни понуђач коме је поверено извршење дела
набавке за који је неопходно испуњење тог услова.
10. Начин и услови плаћања, рок важења понуде, као и друге околности од којих
зависи прихватљивост понуде
10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање се врши авансно на основу предрачуна. Купац одређује висину и динамику
уплата на рачун за коришћење картице. Купац уплаћује динарска средства на текући
рачун продавца. На основу извршених уплата, купцу се на крају месеца издаје авансни
рачун. Купац може преузимати нафтне деривате, другу робу и услуге путем картица, до
износа уплаћених средстава. Продавац на крају месеца доставља купцу коначан рачун
за испоручене нафтне деривате, другу робу и услуге по типовима возила, заједно са
спецификацијама о трансакцијама путем картице.
10.2. Захтев у погледу рока (начин, рок и место испоруке добара)
Сукцесивно, у складу са потребама купца, на бензинским станицама продавца.
10.3.Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају
истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење
рока важења понуде не може мењати понуду.
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11. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност, и треба да обухвати
све трошкове који се односе на предметну јавну набавку, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цене предмета јавне набавке може се променити у току трајања уговора, а утврђује се и
мењају одлукама продавца, у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у
Републици Србији. Испоручене нафтне деривате продавац ће фактурисати купцу по
цени која важи на дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања
робе од стране купца на бензинским станицама продавца. Продавац своје купце
обавештава о промени цена на тотемима на свакој бензинској станици и достављањем
спецификација за купљену робу уз фактуру.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача
За предметну јавну набавку се не траже додатна средства обезбеђења.
13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. Заштита података понуђача
Наручилац ће чувати као поверљиве податке садржане у понуди понуђача које су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које као такве понуђач означи речју
„поверљиво“. Неће се сматрати поверљивим подаци о испуњености обавезних услова,
цена и други подаци који немају карактер поверљивости.
15. Додатне информације или појашњена у вези са припремом понуде и могућност
измене конкурсне документације
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или на
е-маил: јavne_nabavke@ibiss.bg.ac.rs или факсом на број 011 2761 433, тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуде.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 2/2016“, само
у току радне недеље од понедељка до петка у периоду од 08:00 до 15:00 часова.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
16. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код
понуђача односно његовог подизвођача
После отварања понуда, наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
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.
17. Коришћење патента и одговорност за
интелектуалне својине трећих лица

повреду

заштићених

права

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде попуни, потпише и овери изјаву
која је саставни део конкурсне документације, (поглавље IX) да је поштовао обавезе из
чл. 75 став 2. Закона које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
19. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице,
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
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Захтев за заштиту права се доставља непосредно на адресу Наручиоца: Институт за
биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Булевар деспота Стефана бр. 142,
Београд, електронском поштом на е-маил: јavne_nabavke@ibiss.bg.ac.rs, факсом на број:
011 2761 433, сваког радног дана (осим суботе и недеље) од 08-15 часова, или
препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана
пријема захтева.
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 3 (три) дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чланом 63. став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149. став 3. Закона,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење
понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из. чл. 149. став. 3.
и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.
Захтев за заштиту права, према чл. 151. став 1. Закона садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из чл. 156. Закона;
7) потпис подносиоца.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од 60.000,00 динара, у складу са чл. 156. став 1. тачка 1) Закона, и то на број
жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о
броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха:
ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.
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Као доказ (потврда) о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН,
прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе, издата и оверена од стране банке, податак да је
налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења налога;
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште;
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, за подносиоце захтева за заштиту права који
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се
води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије за подносиоце захтева за заштиту
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у
складу са законом и другим прописом.
Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права као и
примери правилно попуњених налога за пренос и уплатница, могу се преузети на
интернет страници: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativnetakse.html
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
20. Рок у коме ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем
(члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).
21. Одлука о обустави поступка јавне набавке
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о
стручној оцени понуда, уколико нису испуњени прописани услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога који му
нису били познати нити су се могли предвидети у време покретања јавне набавке, а
који доводе до онемогућавања окончања започетог поступка или услед којих је
престала потреба за предметном набавком, због чега се неће понављати у току исте
пословне године, односно у наредних шест месеци.
Овакву одлуку наручилац доноси у писаној форми, са образложењем, посебно
наводећи разлоге обуставе поступка и објављује је на Порталу јавних набавки и својој
интернет старници у року од 3 (три) дана од дана доношења, у складу са одредбама
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члана 109. Закона о јавним набавкама.
22. Трошкови припремања и достављања понуде
Понуђач сноси све трошкове везане за припрему и достављање понуде.

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом примењиваће
се одредбе Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015,
68/2015) и подзаконски акти којима се уређују јавне набавке.
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