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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ



1. Подаци о наручиоцу
  Наручилац.....................Општинска управа општине Ариље
  Адреса...........................Светог Ахилија 53
  Интернет страница........www.arilje.org.rs

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 404-9/18 је набавка добара, односно набавка горива за потребе Општинске управе општине Ариље.
	


4. Није у питању резервисана јавна набавка
Поступак се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци.



5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Милка Чворовић, , тел.064 84 97 303 
E-mail  адреса: jnupravaarilje@gmail.com




II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ





1. Предмет јавне набавке
Предмет  јавне  набавке  бр.404-9/18  су  добра,  односно  набавка  горива за потребе Општинске управе општине Ариље .
Број јавне набавке по Плану јавних набавки је 1.1.2.

Ознака из општег речника набавки:
09130000 - горива
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ     КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА  ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.


Р.бр.

Опис предмета набавке

Јед.мере

Количина
1.
БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН БМБ 95
литар
5.300
2.


ЕУРО ДИЗЕЛ

литар
2.600
3.
ТНГ (плин)
литар
1.600




            Набавка моторног горива вршиће се сукцесивно у складу са конкретним потребама наручиоца Предметни уговор важиће једну годину од момента закључења уговора.
            Количине добара у спецификацији дате су оквирно.Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити количине у зависности од својих конкретних потреба.Количине добара дате су као помоћ понуђачима за квалитетно формирање понуђене цене, и лаког упоређивања понуда.
            Уговорена цена се може мењати уз претходну писмену сагласност наручиоца.Промењена цена не може бити већа од просечне цене предметних енергената на локалном тржишту.
            У случају испоруке која није у складу са траженим квалитетом и квантитетом, Продавац је у обавези да у најкраћем року, о свом трошку, усагласи испоруку.
            Авансно плаћање није дозвољено.Понуда у којој се тражи аванс биће одбијена као неодговарајућа. Плаћање ће се вршити по пријему рачуна за испоручена добра.
             Рок важења понуде не може да буде краћи од 30 дана од дана отварања понуда. Уколико је понуђач у својој понуди дао рок важења понуде краћи од 30 дана понуда ће бити одбијена као неoдговарајућа.

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


Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
          Понуђачи морају испуњавати све обавезне и додатне услове за  учешће у поступку јавне набавке одређене Законом о јавним набавкама, а понуду у целини припремају и подносе у складу са законом, конкурсном документацијом и позивом, у супротном, понуда се одбија.
          Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда може да измени или допуни конкурсну документацију. Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама наручилац ће без одлагања измене или допуне објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
       1. Језик на којем понуда мора бити састављена 
           Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
       2. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена 
            Понуда се подноси и саставља искључиво на оригиналним обрасцима из конкурсне документације, мора бити попуњена и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, комплетирана траженим прилозима. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко откуцана или попуњена.Уколико постоје исправке, оне морају бити парафиране од стране лица које је потписало понуду.Понуђач је обавезан да попуни све ставке у обрасцу понуде.Понуђач је такође обавезан да попуни и све ставке у спецификацији за предметну јавну набавку.Код заједничке понуде податке попуњава, обрасце потписује и оверава овлашћено лице носиоца заједничке понуде, односно лице коме оно писаним овлашћењем пренесе право (овлашћење мора да буде достављено уз понуду).
      3. Подаци о обавезној садржини понуде
            Понуда садржи:  
           - попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености услова из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама, 
           - попуњен, потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу,
           - попуњен,  потписан  и  печатом  оверен  образац  изјаве  понуђача  да  не наступа са подизвођачима,
           - попуњен,   потписан   и   печатом   оверен   образац   изјаве   понуђача   о   aнгажовању    подизвођача,  уколико   понуђач    делимично    извршење набавке поверава подизвођачу, 
          - попуњен,  потписан  и  печатом  оверен  образац  подаци  о подизвођачу,   уколико понуђач  делимично извршење  набавке  поверава подизвођачу, 
           - попуњен,  потписан  и  печатом   оверен  образац  подаци  о  члану групе понуђача, уколико понуду подноси група понуђача,
           - попуњен,  потписан  и   печатом    оверен    образац    изјаве  понуђача  о испуњавању  услова из  члана  75.и 76. Закона о јавним набавкама, 
           - попуњен, потписан  и   печатом  оверен   образац    изјаве  подизвођача о испуњавању  услова  из  члана  75. Закона  о јавним набавкама,  уколико понуђач  делимично извршење  набавке  поверава подизвођачу,
            - попуњен,  потписан  и  печатом  оверен  образац  изјаве   о     независној понуди, 
           - попуњен,   потписан   и   печатом  оверен  образац  изјаве  о   поштовању  обавеза из чл. 75. став 2. Закона,
           - попуњен,  потписан  и  печатом  оверен  образац спецификације добара,
           - попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде,
           - попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора.       
               
     4. Предмет јавне набавке није обликован у партије
             
         Предмет  јавне набавке није обликован у посебне целине - партије.

      5. Понуде са варијантама 

          Понуде са варијантама нису дозвољене.

      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. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:Општинска управа општине Ариље, Светог Ахилија 53, 31230 Ариље, са назнаком: „Не отварати – Измена понуде за јавну набавку добара број 404-9/18 – Гориво за потребе Општинске управе општине Ариље или „Не отварати – Допуна понуде за јавну набавку добара број 404-9/18 Гориво за потребе Општинске управе општине Ариље“ или „Не отварати – Опозив понуде за јавну набавку добара број 404-9/18 гориво за потребе Општинске управе општине Ариље“ или „Не отварати – Измена и допуна понуде за јавну набавку добара број 404-9/18 – Гориво за потребе Општинске управе општине Ариље“. На  полеђини  коверте навести назив, адресу, име особе за   контакт, број телефона и отиснути печат понуђача на месту затварања коверте. По истеку рока за подношење понуде, иста се не може мењати.

7. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

            Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

        8. Испуњеност услова од стране подизвођача

            Понуђач је дужан да наведе у понуди да ли ће извршење  јавне набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 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 из члана 75. став 1. тачка 1-5 Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. тачка 1-5. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. Додатне услове из члана 76. Закона понуђач испуњава сам.

        9. Испуњеност услова у заједничкој понуди

            Понуду  може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1-5 Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. тачка 1-5, а додатне услове испуњавају заједно. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- Понуђачу који ће издати рачун;
- Рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
            Понуђачи  који  поднесу  заједничку  понуду  одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
            Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
       10. Валута

           Јединична цена мора бити изражена у РСД без обрачунатог ПДВ-а, са посебно исказаним износом ПДВ-а и са обрачунатим ПДВ-ом. Укупна понуђена цена мора бити изражена у РСД, без обрачунатог пореза на додату вредност, са посебно исказаним порезом на додату вредност и укупна цена са обрачунатим порезом на додату вредност. У случају да понуђач понуди неуобичајено ниску цену, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

     11. Средства обезбеђења

           За предметну јавну набавку нису предвиђена средства обезбеђења. 

     12. Подаци  о  државном  органу  или  организацији, односно  органу  или служби  територијалне  аутономије  или  локалне  самоуправе  где   се могу благовремено добити  исправни  подаци  о  пореским обавезама, заштити   животне   средине, заштити   при  запошљавању,  условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци    
 
           Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.
           Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
           Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

       13. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа

             Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, Заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Изјава је саставни део конкурсне документације.

       14. Коришћење   патента  и  одговорност  за  повреду  заштићених права интелектуалне својине трећих лица 

            Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

      15. Поверљивост података у понуди

            Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“ са потписом и печатом одговорног лица понуђача испод поменуте ознаке. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис и печат одговорног лица понуђача. 
            Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним актом утврђени или означени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
            Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
            Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и поднете понуде до истека рока за отварање понуда.
            Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за рангирање понуде.

       16. Додатне информације и појашњења

             Додатне информације или  појашњења у вези са припремањем понуде понуђач може тражити од наручиоца искључиво у писаном облику, доставом захтева на адресу: Општинска управа општине Ариље, Светог Ахилија 53, 31230 Ариље са  назнаком: “Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – Јавна набавка добара – гориво за потребе Општинске управе општине Ариље, број јавне набавке 404-9/18“, и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
            Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева заинтересованог лица послати одговор у писменом облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
            Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

    17. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

           Наручилац може, после отварања понуде, да захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу и вредновању понуде, а може, уколико оцени да је то потребно и да изврши увид код понуђача, односно његовог подизвођача. 
           Наручилац ће уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 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 неодговарајућу.     

     18.  Критеријум за доделу уговора

Најнижа понуђена цена.
Избор између достављених одговарајућих понуда применом критеријума најниже понуђене цене вршиће се рангирањем понуда.

     19. Две или више понуда са истом понуђеном ценом
Избор између достављених одговарајућих понуда применом критеријума најниже понуђене цене вршиће се рангирањем понуда.
У случају да два или више понуђача имају једнаку понуђену цену, набавка ће се доделити понуђачу који је понудио повољније услове плаћања.
У случају да два или више понуђача имају једнаку понуђену цену и једнаке услове плаћања, набавка ће се доделити понуђачу који је раније по времену доставио понуду наручиоцу.
    
   
  20. Захтев за заштиту права

           Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје се наручиоцу.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено. 
            Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
          На достављање захтева за заштиту права примењују се одредбе о начину достављања одлуке из  члана 108. ст. 6 до 9. Закона о јавним набавкама.
          Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
           О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
  Подносилац захтева је дужан да уплати таксу у  износу  од  40.000,00 РСД
на уплатни рачун бр.840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха плаћања: Републичка административна такса за јавну набавку добара – гориво за потребе Општинске управе општине Ариље“, корисник: Буџет Републике Србије.

      21. Уговор о јавној набавци

            Уговор о јавној набавци биће закључен у року од осам  дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, односно у случају ако је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор и пре истека рока за заштиту права, односно у року од три дана од дана доношења одлуке о додели уговора.

       22. Негативне референце

            Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:
            1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;
            2) учинио повреду конкуренције;
            3) доставио неистините податке у понуди  или  без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
            4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
            Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.
            Наручилац ће у ту сврху као доказ користити: 
            1) правоснажна  судска  одлука  или  коначна  одлука  другог   надлежног
 органа;
            2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
            3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
            4) рекламације корисника ако нису отклоњене у уговореном року;
            5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под  условима предвиђеним законом  којим се уређују облигациони односи;
             6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лице која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
             8) други оодговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.   

       23. Трошкови припремања понуде

              Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру припремања понуде.Трошкови 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 трошкова прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
 
        24. Обустављање поступка јавне набавке
              
               Наручилац   ће   обуставити   поступак   јавне   набавке    уколико   нису испуњени услови за доделу уговора или из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.





V ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА



               Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности број 404-57/15 чији су предмет добра – гориво за потребе Општинске управе општине Ариље, имају сва физичка и правна лица која  испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона на начин предвиђен чланом 77. Закона о јавним набавкама и то:

          Обавезни услови за учешће у поступку предметне јавне набавке:

1. Услов:Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ који достављају правно лице и предузетник:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда, односно извод из одговарајућег регистра.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви учесници групе понуђача.
           
2. Услов:Понуђач 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.

Доказ који достављају правно лице и предузетник: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда и уверење вишег 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 (основни суд: кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до 10 год.; виши суд: кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 год.); 
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. Доказ који доставља физичко лице: 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 мита, кривично дело преваре.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви учесници групе понуђача.

      3.   Услов:Понуђачу  није  изречена мера  забране обављања делатности која  је   на  снази  у  време  објављивања  односно  слања  позива  за  подношење понуда. 

Доказ који доставља правно лице: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве односно слања позива за подношење понуда.
Доказ који доставља предузетник: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве односно слања позива за подношење понуда. 
Доказ који доставља  физичко лице: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда и мора бити издат након објављивања односно слања позива за подношење понуда. 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви учесници групе понуђача.

 4. Услов: 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.

Доказ који доставља правно лице, предузетник и физичко лице: Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверње 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. 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви учесници групе понуђача.

5.  Услов: Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање   делатности која је предмет јавне набавке, односно има важећу лиценцу за обављање енергетске делатности трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање возила. 

            Доказ који доставља правно лице, предузетник и физичко лице : Важећа дозвола коју издаје Агенција за енергетику РС (обавезно доставити - неоверена фотокопија). 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви учесници групе понуђача.

 6. Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

            Доказ који доставља правно лице, предузетник и физичко лице:Изјава која је саставни део конкурсне документације. 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви учесници групе понуђача.

Додатни услови за учешће у поступку предметне јавне набавке:


      1.  Услов: Понуђач   располаже   довољним   техничким   и    кадровским капацитетом  за извршење предмета  јавне  набавке, односно  да  има: најмање 1 бензинску   пумпу   у  Ариљу,  на  којој мора да има све врсте моторног горива које су предмет ове  јавне  набавке. Понуђач  мора да има  најмање 1 радника у сталном радном односу на  бензинској пумпи.Радно време продајног места од 0:00 до 24:00 сваког радног дана
           
 Доказ: Изјава понуђача која је саставни део конкурсне документације.
         
          Овај   доказ,  односно   услов   понуђач  треба  да  испуни  у случају  да  понуду   подноси  самостално,  док  у  ситуацији  да  понуду подноси са подизвођачем  или у ситуацији заједничког наступа у групи понуђача, услов испуњавају кумулативно сви учесници.

    
         НАПОМЕНА:
Доказе о испуњености услова понуђач  је дужан  да достави  уз понуду. 
Уколико понуђач не испуњава неки од  обавезних  или додатних услова понуда ће бити  одбијена као неодговарајућа.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. 
  
Испуњеност  обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став. 4. Закона, понуђач може да докаже и достављањем  Изјаве, која  је саставни део конкурсне документације, 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.
 	Изјавом  се  не  може  доказати  обавезан  услов  под  тачком  5   (за  њега је  потребно доставити тражени доказ).
Наручилац  може  пре  доношења  одлуке  о  додели  уговора,  захтевати  од понуђача, чија  је  понуда  на  основу  извештаја  комисије за јавну набавку оцењена  као  најповољнија,  да  достави  на  увид  оригинал   или   оверену копију  свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који  не  може  бити  краћи  од  пет 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  је потребно да упише адресу тих интернет страница.
 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.

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  (Образац  изјаве   подизвођача,  дат  је   у поглављу IV одељак 3.), 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.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 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.




















VI   ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

УСЛОВ
(члан 75 и 76. ЗЈН)

ДОКАЗ
(члан 77. ЗЈН)
Документ
достављен
ДА – НЕ
(заокружити)
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ који достављају правно лице и предузетник: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда, односно извод из одговарајућег регистра.




ДА - НЕ

Понуђач 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.


Доказ који достављају правно лице и предузетник: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда и уверење вишег 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(основни суд: кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до 10 год.; виши суд: кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 год.); 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 органи-зованог 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. Доказ који доставља физичко лице: 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 мита, кривично дело преваре.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 















ДА - НЕ
Понуђачу  није  изречена мера  забране обављања делатности, која  је   на  снази  у  време  објављивања  односно  слања  позива  за подношење понуда. 


Доказ који доставља правно лице:Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве односно слања позива за подношење понуда. Доказ који доставља предузетник Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатно-сти, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистро-вано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве односно слања позива за подношење понуда. Доказ који доставља  физичко лице: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда и мора бити издат након објављивања односно слања позива за подношење понуда. 






ДА - НЕ
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.
Доказ који доставља правно лице, предузетник и физичко лице: Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверње 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. 







ДА - НЕ
Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, односно има важећу лиценцу за обављање енергетске делатности трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање возила.
Доказ који доставља  правно
лице, предузетник и  физичко
лице :  Важећа  дозвола    коју
издаје  Агенција  за  енергетику
РС    (обавезно        доставити –
неоверена фотокопија). 






ДА - НЕ
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

Доказ који доставља правно лице, предузетник и физичко лице: Изјава која је саставни део конкурсне документације.




ДА - НЕ
Понуђач   располаже   довољним   техничким   и    кадровским капацитетом  за извршење предмета  јавне  набавке, односно  да  има:  најмање 1 бензинску   пумпу у Ариљу, на  којима  мора  да  има   све врсте  моторног горива које су предмет   ове    јавне    набавке. Понуђач  мора да има  најмање 1  радника у сталном радном односу на бензинској пумпи. Радно време продајног места од 0:00 до 24:00 сваког радног дана
 
Доказ: Изјава понуђача која је саставни део конкурсне документације







ДА - НЕ
Понуђач испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава о испуњавању обавезних и додатних услова која је саставни део конкурсне документације.


ДА - НЕ
           
  Документа која су приложена у понуди одговарају оригиналима.
Напомена: Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац  може  пре  доношења  одлуке  о  додели  уговора,  захтевати  од понуђача, чија  је  понуда  на  основу  извештаја  комисије за јавну набавку оцењена  као  најповољнија,  да  достави  на  увид  оригинал   или   оверену копију  свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који  не  може  бити  краћи  од  пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће  његову  понуду одбити као неприхватљиву.
Испуњеност   обавезних    и   додатних   услова   за   учешће   у   поступку предметне  јавне   набавке, у   складу  са  чл. 77. став 4. Закона,   понуђач може да  доказује  достављањем  Изјаве  која  је  саставни део конкурсне документације,    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.  Ако  понуђач  користи  изјаву  као  доказ,  у  обрасцу  за оцену испуњености услова  из члана 75. и 76. Закона о јавним набавка, у колони  документ  достављен  заокружује   „не“   за   доказе  и   „да“  код изјава. Изјава не може да се користи за доказивање обавезног услова под  тачком 5 (потребно је доставити тражени доказ).

	 Образац  копирати за подизвођача и сваког члана групе понуђача. 


Место и датум:                                                                
__________________                                                       
__________________                                          (М.П.)
                                                                                                                               ____________________
                                                                                                                              (потпис овлашћеног лица)





ОБРАЗАЦ СА ПОДАЦИМА О ПОНУЂАЧУ
                                         1. који наступа самостално
                                  2. који наступа са подизвођачима
                                  3. овлашћеног члана групе понуђача
                                               (заокружити)

Пун назив понуђача



Адреса и седиште 



Одговорно лице за потписивање уговора



Особа за контакт



Телефон



Телефакс



E-mail



Текући рачун



Матични број 



ПИБ



Шифра делатности



ПДВ број



Место и датум:                                                                
__________________                                                       
__________________                        (М.П.)
                                                                                               ____________________
                                                                                            (потпис овлашћеног лица)







 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА


                Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да у понуди за јавну набавку добара број 404-34/16  –Гориво за потребе Општинске управе општине Ариље, наручиоца Општинске управе општине Ариље, не учествујемо са подизвођачима.










Место и датум:                                                                
__________________                                                       
__________________                                               (М.П.)
                                                                                                                                        ____________________
                                                                                                                                        (потпис овлашћеног лица)






ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА





          За делимичну реализацију јавне набавке добара број 404-34/16  гориво за потребе  Општинске управе општине Ариље, наручиоца Општинске управе општине Ариље, ангажоваћемо следеће подизвођаче:



Ред. бр.
Назив подизвођача
Део предмета набавке који ће извршити 
% укупне вредности 
набавке који ће извршити

1.






2.






3.






4.






5.













Место и датум:                                                                
__________________                                                       
__________________                                         (М.П.)
                                                                                                                            ____________________
                                                                                                                         (потпис овлашћеног лица)


ОБРАЗАЦ СА ПОДАЦИМА О ПОДИЗВОЂАЧУ


Пун назив подизвођача



Адреса и седиште 



Одговорно лице 



Особа за контакт



Телефон



Телефакс



E-mail



Текући рачун



Матични број 



ПИБ



Шифра делатности



ПДВ број


Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака.


Место и датум:                                                                
__________________                                                       
__________________                                      (М.П.)
                                                                                                                                       ____________________
                                                                                                                                     (потпис овлашћеног лица)


             

           ОБРАЗАЦ СА ПОДАЦИМА О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА



Пун назив члана групе понуђача



Адреса и седиште 



Одговорно лице за потписивање уговора



Особа за контакт



Телефон



Телефакс



E-mail



Текући рачун



Матични број 



ПИБ



Шифра делатности



ПДВ број


Напомена:Податке попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача.Фотокопирати образац у потребном броју примерака (за сваког члана групе понуђача).


Место и датум:                                                                
__________________                                                       
__________________                                                (М.П.)
                                                                                                                            ____________________
                                                                                                                          (потпис овлашћеног лица)


                  У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 


                                                                           И З Ј А В У 


              Понуђач __________________________________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности број 404-9/18 чији су предмет добра – Гориво за потребе Општинске управе општине Ариље, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
           
2. Понуђач и његов законски заступник 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 и кривично дело преваре.

3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази  у време објављивања односно слања позива за подношење понуда. 

4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
  
5. Понуђач  је  поштовао  обавезе  које произилазе из важећих прописа о заштити нараду,запошљавању  и  условима  рада, заштити  животне  средине, као  и дагарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

6. Понуђач испуњава додатне услове: 

    Понуђач  има  најмање  1  бензинску  пумпу  у  Ариљу  на  којој  мора  да  има  све  врсте моторног горива које су предмет ове јавне набавке. Понуђач  мора да има  најмање 1  радника у сталном радном односу на бензинској пумпи. Радно време продајног места од 0:00 до 24:00 сваког радног дана
         

 Место и датум:                                                                
__________________                                                       
__________________                                           (М.П.)
                                                                                                                                        ____________________
                                                                                                                                      (потпис овлашћеног лица)


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









У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 


                                                                   

И З Ј А В У


              Подизвођач __________________________________________________ (навести назив подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности број 404-9/18 чији су предмет добра – Гориво за потребе Општинске управе општине Ариље, 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 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 и кривично дело преваре.

3. Подизвођачу  није  изречена  мера  забране  обављања  делатности,  која  је  на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда. 

4. Подизвођач  је  измирио  доспеле   порезе, доприносе  и  друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије  или  стране државе када има седиште на њеној територији.    
 



 Место и датум:                                                                
__________________                                                       
__________________                                               (М.П.)
                                                                                                                                         ____________________
                                                                                                                                        (потпис овлашћеног лица)



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









               У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012)  

______________________________________________________даје 
                                                         (назив понуђача)




                                                               ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ



              под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара број 404-9/18 –гориво за потребе Општинске управе општине Ариље, наручиоца Општинске управе општине Ариље, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.






 Место и датум:                                                                
__________________                                                       
__________________                                                 (М.П.)
                                                                                                                                 ____________________
                                                                                                                               (потпис овлашћеног лица)



Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа 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 складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), _________________________________________________даје 
                                                         (назив понуђача)
 



                                    ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ.2. ЗАКОНА  



              под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо при састављању понуде за јавну набавку добара број 404-9/18  гориво за потребе  Општинске управе општине Ариље, наручиоца Општинске управе општине Ариље, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,  заштити животне средине, као и да гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине. 










 Место и датум:                                                                
__________________                                                       
__________________                                                    (М.П.)
                                                                                                                                           ____________________
                                                                                                                                        (потпис овлашћеног лица)




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


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 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
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА  КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 404-9/18
СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ


1
2
3
4
5
6
7
8

Р.бр.

Опис предмета набавке

Јед.мере

Количина
Цена по јед.мере без ПДВ-а
Укупно без ПДВ-а
(количина (кол. 4) x цена по јед.мере. без ПДВ-а (кол. 5))
ПДВ
(уписати износ ПДВ-а у РСД)
Укупно са ПДВ-ом
(укупно без ПДВ-а (кол. 6) + ПДВ (кол. 7))  
1.
БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН БМБ 95
литар
5.300




2.

ЕУРО ДИЗЕЛ

литар
2.600




3.



ТНГ (плин)
литар
1.600




УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:


ПДВ ____ %:


УКУПНО СА  ПДВ-ОМ:




      

Напомена: Количине  добара  у  спецификацији  дате су оквирно. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене  количине,  већ  може  наручити  количине  у  зависности  од  својих  конкретних потреба.  Количине добара дате су као помоћ понуђачима  за  квалитетно формирање  понуђене  цене,  и  лаког  упоређивања  понуда.


Место и датум:                                                                
__________________                                                       
__________________                                                                                            (М.П.)
                                                                                           	                                                                                    ____________________
                                                                                          	           ( потпис овлашћеног лица)

















Број понуде

Назив понуђача/носиоца групе

Седиште и адреса  понуђача/носиоца групе

Особа за контакт

Одговорна особа (потписник уговора)

Телефон и телефакс

Текући рачун

Матични број 

ПИБ


                                                                ОБРАЗАЦ    ПОНУДЕ  

             На основу позива за подношење понуда у поступку јавне набавке број 40434/16 чији је предмет набавка горива за потребе  Општинске управе општине Ариље, достављамо

                                                                       П О Н У Д У

1. да    квалитетно    извршимо    испоруку   тражених   добара   која  су   предмет  јавне  набавке  број   404-9/18,  а   у  складу   са  свим   наведеним  условима    из конкурсне   документације,  поштујући   све   важеће   прописе и стандарде, на  начин:

а)самостално                       б)са подизвођачем                   ц)заједничка понуда

Укупна цена изражена у РСД без ПДВ-а:

Словима:
Укупна вредност ПДВ-а:

Укупна цена изражена у РСД са ПДВ-ом:

Словима:

2. За делимично извршење јавне набавке ангажујемо___________(словима:_____________________________)
   подизвођача (уписати број подизвођача):

Назив подизвођача

Седиште и адреса  подизвођача

Матични број подизвођача

ПИБ подизвођача

Део предмета набавке који се врши преко подизвођача

Проценат учешћа подизвођача


Назив подизвођача

Седиште и адреса  подизвођача

Матични број подизвођача

ПИБ подизвођача

Део предмета набавке који се врши преко подизвођача

Проценат учешћа подизвођача


3. Заједнички са партнерима:

Назив члана групе понуђача

Седиште и адреса члана групе понуђача

Одговорна особа члана групе понуђача

Телефон и телефакс

Текући рачун члана групе понуђача

Матични број члана групе понуђача

ПИБ члана групе понуђача



Назив члана групе понуђача

Седиште и адреса члана групе понуђача

Одговорна особа члана групе понуђача

Телефон и телефакс

Текући рачун члана групе понуђача

Матични број члана групе понуђача

ПИБ члана групе понуђача


4. Уз     понуду      прилажемо     прилоге    и     обрасце     тражене     конкурсном  документацијом.

5. Важност понуде:________(словима:_________________________) дана од дана отварања понуда (не краће од 30 дана).

6. Услови плаћања: У року од _____ (словима:_____________________________) дана од дана службеног пријема рачуна за испоручена добра. 





Место и датум:                                                                
__________________                                                       
__________________                                         (М.П.)
                                                                                                                           ____________________
                                                                                                                         (потпис овлашћеног лица)








     
                                                                             МОДЕЛ  УГОВОРА
               
О КУПОПРОДАЈИ  ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

              Закључен дана ___________ 2018.године, између:

           1.Општинске  управе  општине   Ариље,    улица  Светог Ахилија 53, коју заступа начелник  Општинске    управе   Горица Петровић,  ( у даљем  тексту  Купац),   
ПИБ 100493722
Матични број 07254628
Текући рачун 840-131640-95

и
            2.________________________________________________ са седиштем   у ____________________________, улица 

____________________________,    кога заступа______________________________________________________ (у даљем тексту Продавац),
ПИБ
Матични број
Текући рачун

             Уговорне стране су се сагласиле о следећем:

Члан 1.

             Предмет уговора је купопродаја горива за потребе  Општинске управе општине Ариље за потребе Купца, а по претходно спроведеном поступку јавне набавке мале вредности добара број 404-34/16.
              Продавац ће добра која су предмет овог уговора испоручити
              а) самостално
              б) са подизвођачима:
_______________________________________________________ са седиштем   у ____________________________, улица __________________________________,
ПИБ
Матични број
_______________________________________________________ са седиштем   у ____________________________, улица __________________________________,
ПИБ
Матични број
                         в) заједнички, у групи са:

_______________________________________________________ са седиштем   у ____________________________, улица __________________________________,
ПИБ
Матични број
_______________________________________________________ са седиштем   у ____________________________, улица __________________________________,
ПИБ
Матични број

Члан 2.

           Продавац се обавезује да за потребе Купца изврши испоруку предметног горива, по свим прихваћеним условима датим у конкурсној документацији за наведену јавну набавку и  понуди  Продавца  број _________ од ___.___.2018.године, која  је изабрана као најповољнија од стране Купца,                                                          (попуњава наручилац) 
 а који чине саставни део овог уговора.

Члан 3.

            Продавац се обавезује да обезбеди уредно снабдевање службених возила Купца уговореним добрима.
            Продавац гарантује за квалитет испоручених добара који мора бити у складу са свим важећим прописима и стандардима.  
Члан 4.

             Уговорне стране су сагласне да укупна цена добара из члана 2. овог уговора износи _____________________ РСД без обрачунатог ПДВ-а, односно ________________________ РСД са обрачунатим ПДВ-ом.

Члан 5.

           Уговорена цена се може мењати уз претходну писмену сагласност Купца.
           Промењена цена не може бити већа од просечне цене предметних енергената на локалном тржишту. 

Члан 6.

Плаћање по овом уговору  КУПАЦ   ће извршити у року од 45 дана од дана испостављања фактуре од стране ПРОДАВЦА.
Члан 7.

             Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и важи  једну годину..

Члан 8.

            У случају испоруке која није у складу са траженим квалитетом и квантитетом, Продавац је у обавези да у најкраћем року, о свом трошку, усагласи испоруку.
            Евентуалне корекције у набавци, уговорне стране ће решавати договорно.

Члан 9.

           Овај уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна, али и неиспуњењем ил и неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорних страна.
            Уговор се сматра раскинутим даном пријема писменог обавештења о раскиду уговора.
           Продавац се обавезује да Купцу накнади сву евентуално насталу штету због неиспуњења услова који се тичу рока и квалитета извршења предмета уговора.

Члан 10.
              На сва права и обавезе које проистекну из овог уговора, а нису овде поменуте, примениће се одредбе Закона о облигационим односима и других законских прописа који регулишу ову материју.

Члан 11.

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове реше путем споразума, у супротном надлежан је стварно и месно надлежни суд.
Члан 12.

               Уговор   је   сачињен   у  4 (четири)  истоветна  примерка,  од  којих   по  2 (два) задржава свака уговорна страна.


           За ПРОДАВЦА,                                                                                                 За  КУПЦА,
                                                                                                                         начелник Општинске управе,
                                                                                         
    _____________________                                                                              _______________________



