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На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12 – у
даљем тексту ЗЈН), и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Сл. гласник РС'' бр.
29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 236/15 од 19.03.2015.
године, и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности бр.237/15од
19.03.2015. године, припремљена је конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
бр. 03/2015 – Набавка плина- нафтни гас пропан-бутан смеша за потребе Специјалне болнице
за рехабилитацију "ГЕЈЗЕР" Сијаринска бања припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – набавка плина- нафтни гас пропан-бутан смеша за потребе
Специјалне болнице за рехабилитацију "ГЕЈЗЕР" Сијаринска бања

ЈНМВ бр. 03/2015
Конкурсна документација садржи
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I
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услова
Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у
поступку ЈНМВ
Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у
поступку јнмв члана 75. (за подизвођача)
Образац изјаве о независној понуди
Образац структуре цена
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Изјава понуђача о техничкој опремљености
Изјава о поштовању обавеза које произилазе из
важећих прописа
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3
4
15
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22
26
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ОДЕЉАК I

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Назив и адреса Наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију "ГЕЈЗЕР" Сијаринска
бања, Краља Милана бр.16 Сијаринска бања
Интернет страница Наручиоца: www.gejzer.rs
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈНМВ 03/2015
Врста предмета јавне набавке: Добра
Предмет јавне набавке: Набавка плина- нафтни гас пропан-бутан смеша
Назив и ознака из општег речника набавке: 09122210- Пропан и бутан,
Број партија- јавна набавка није обликована у више целина-партија
Процењена вредност јнмв: 600.000,00 без ПДВ-а

Контакт особе: Пуреновић Перица, тел.064/2374198; е-маил: javnenabavkegejzer@gmail.com
1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.
2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима
Наручиоца.
1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (попуњен, потписан и печатом оверен) -Одељак III;
2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) уколико понуђач делимично извршење
набавке поверава подизвођачу (попуњен, потписан и печатом оверен) - Одељак III-а;
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и печатом оверен) Одељак IV;
4. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА (попуњен, потписан и печатом оверен) -Одељак V;
5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (попуњен, потписан и печатом оверен) - Одељак VI;
6. МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан и печатом оверен) - Одељак VII;
7. ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
8. ИЗЈАВА о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и
заштити животне средине, као и да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. став 2

ЗЈН).
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. ЗЈН и то у погледу:
1. финансијског капацитета – да понуђач у претходне три обрачунске године (2012, 2013,
2014. године) није исказао губитак у пословању и да у последњих 6 месеци који
претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда није био у блокади;
2. техничког капацитета – да понуђач мора да има довољан технички капацитет неопходан
за реализацију предметне јавне набавке.
- да пре слања позива за достављање понуде понуђач поседује-користи минимум једно
специјално возило неопходно за допремање предметних добара;
- да пре слања позива за подношење понуде, има најмање 5 запослених који раде на
пословима који се односе на предмет набавке.
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Напомена: Образац трошкова припреме понуде (Одељак VIII) не представља обавезну садржину
понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране
овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде (Одељак VIII),
сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

ОДЕЉАК II
1. УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава
Обавезне услове из члана 75. ЗЈН:
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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда;
4)
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
5)

1.1. ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН се доказује на
следећи начин:
1. Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Одељак III конкурсне документације за
понуђача (као и за све учеснике у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача);
2. Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) - Одељак III-а
конкурсне документације (уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу).
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.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
2.1. Услов да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар, из
члана 75. став 1 тачка 1 Закона – Доказ:
А) Правно лице као понуђач доказује достављањем:
извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из регистра надлежног
Привредног суда;
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Б) Предузетник, као понуђач доказује достављањем:
извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из одговарајућег регистра;
2.2.Услов из члана 75. став 1 тачка 2. Закона – Доказ:
А) Правно лице као понуђач доказује достављањем:
Извода из казнене евиденције Основног суда, односно Уверења основног суда на чијем је
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, као доказ да понуђач није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
Извода из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у
Београду, као доказ да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе;
Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова за законског заступника, као доказ да 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 (захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту
рођења и према месту пребивалишта).
* Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције.
**Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе понуђача.
***Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Б) Предузетник, као понуђач доказује достављањем:
-Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова, као доказ да понуђач 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;
* Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
**Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе понуђача

В) Физичко лице, као понуђач доказује достављањем:
- Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова, као доказ да понуђач 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.
* Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

2.2. Услов из члана 75. став 1 тачка 3. Закона да понуђачу није изречена мера забране
обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда,
доказује:
А) Правно лице достављањем:
Потврде : Привредног и Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране
обављања делатности
или
Потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуда.
* Наведени доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
** Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе понуђача.
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Б) Предузетник, достављањем:
Потврде Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности или
Потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда.
* Наведени доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
**Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе понуђача.

В) Физичко лице, достављањем:
Потврде Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања одређених
послова.
*Наведени доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

2.3. Услов из члана 75. став 1 тачка 4. Закона да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште
на њеној територији, доказује достављањем:
 Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе
и
 Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или
 Потврде Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације;
* Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда
** Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе понуђача

2.3.Услов из члана 75. став 2 ЗЈН понуђач доказује попуњавањем и оверавањем обрасца
изјаве (образац бр.III). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом.
* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1. финансијски капацитет – да понуђач у претходне три обрачунске године (2012, 2013.
2014. године) није исказао губитак у пословању и да у последњих 6 месеци који
претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда није био у блокади;
доказује се достављањем Биланса стања и Биланса успеха.
2. технички капацитет – да понуђач мора да има довољан технички капацитет неопходан
за реализацију предметне јавне набавке.
- да пре слања позива за достављање понуде понуђач поседује-користи минимум једно
специјално возило неопходно за допремање предметних добара;
- да пре слања позива за подношење понуде, има најмање 5 запослених који раде на
пословима који се односе на предмет набавке.

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.
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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 доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа и то : извод из регистра Агенције за привредне регистре
( који је доступан на интернет страни www.apr.gov.rs ).
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога
што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој
понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл. 77. ЗЈН, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Понуђач, односно добављач дужан је 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 прописан начин.
3. ИЗРАДА ПОНУДЕ
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл.
гласник РС" број 124/2012), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
Понуђач може поднети 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.
Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни
део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све
услове из конкурсне документације.
Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и
исправљане коректором или рукописом морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.

4. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на
адресу Наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију "ГЕЈЗЕР" Сијаринска бања,
Краља Милана бр. 16 – ПИСАРНИЦА са назнаком: "Понуда за јавну набавку мале вредности број
ЈНМВ 03/2015 - комисијски отворити".
На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 01.04.2015. године до 10
часова.
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Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека
рока за подношење понуда.
Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка
отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.
5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана
01.04.2015. године у 13 часова, на адреси Наручиоца: Краља Милана бр.16, Сијаринска бања.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у
отварању понуда.
6. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да допуни,
измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац
прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за
подношење понуда.
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.
7. ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде заинтересована лица
могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева писаним путем одговорити
заинтересованом лицу, уз истовремену обавезу објављивања информације на Порталу јавних набавки,
интернет адреса: www.portal.ujn.gov.rs и на својој интернет страници www.gejzer.rs.
Питања треба упутити на адресу Специјална болница за рехабилитацију "ГЕЈЗЕР"
Сијаринска бања, Краља Милана бр. 16 - ПИСАРНИЦА, са назнаком: "За комисију за јавну набавку
– питања у поступку ЈНМВ 03/2015", или послати факсом на тел. број: 016/895-153 или електронском
поштом на адресу јavnenabavkegejzer@gmail.com
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом
и припремом понуде, није дозвољено.
8. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може, на сопствену
иницијативу, или као одговор на питање заинтересованог лица – да измени или да допуни конкурсну
документацију.
Измене, односно допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавим набавкама,
продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су
подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року
за подношење понуда.
9. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. ЗЈН.
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10. ВАЛУТА

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, по јединици мере без ПДВ-а и са
ПДВ-ом (РСД).
Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

11. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Плин се преузима према потребама Купца на адреси купца Сијаринска бања Краља Милана
бр.16.
12. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Купац уплаћује средства сходно својим потребама.
13. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе
краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.),
иста ће се сматрати неприхватљивом.
14. ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О:



Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство
финансија),
адреса:
Саве
Машковића
3-5,
Београд,
интернет
адреса:
www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне
информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне
аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови
органи;



Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне
средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике
Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www.
merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд,
интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;



Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство
рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет
адреса: www.minrzs.gov.rs.
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15. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
Наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће
понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким
спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране
овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде из Одељка
VIII, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.
16. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач
код другог понуђача.
Подизвођач мора испуњавати услове наведене у Одељку II под редним бројевима 1, 2, 3 и 4.
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке, делимично
поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке за подизвођача, као и
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, и
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У том случају, дужан је да за подизвођача
достави од стране понуђача и подизвођача попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву из Одељка
III-а ове документације.
Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број подизвођача,
попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности одговара за извршење
уговореног посла Наручиоцу, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у
претходном ставу ако потраживање није доспело.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супртоном
Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора
Наручилац претрпео знатну штету.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако ти лице испуњава
све услове одређене за подизвођача и уколко добије претходну сагласност Наручиоца.
17. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети и група понуђача.
Понуђач који је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у заједничкој
понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у заједничкој
понуди.
Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тачка
1.-4. ЗЈН, наведене у Одељку I - Упуство понуђачима како да сачине понуду, тачка 3.
У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:
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а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем;
б) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
в) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
г) понуђачу који ће издати рачун;
д) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
ђ) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.
18. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ
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.
19. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена. У случају да две или више понуда
буду имале исту цену, наручилац ће изабрати понуду која има већи број доставних возила.
21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача.
Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не смеју тражити,
нудити, или дозволити промене у понуди.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом, осим ако другачије
не произилази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, 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 неприхватљиву.
22. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у
поступку јавне набавке:
1. поступао суптротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,
2. учинио повреду конкуренције,
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одби 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.
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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.
Докази који представљају негативну референцу наведении су у члану 82. став 3. ЗЈН.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. ЗЈН који се
односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке
истоврстан.
У складу са чланом 83. став 11. ЗЈН, Наручилац ће понуду понуђача који је на списку
негативних референци Управе за јавне набавке одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке
истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
23. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10 (десет) дана од
дана јавног отварања понуда.
24. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, Наручилац
може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту права.
Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за
потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за
заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.
У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има право да
закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи.
Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:
1. Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.

2. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке 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 шест
месеци.
25. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Средства финансијског обезбеђења доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора:
1. БЛАНКО МЕНИЦА - као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно
потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а.
Предметна меница за добро извршење посла активираће се у случају да Испоручилац не
извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу након истека рока од 30
дана од извршења свих уговорених обавеза.
Уз одговарајућу меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:
 прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење
одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),
 фотокопију Картона депонованих потписа,
 фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача) и
 фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке.
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26. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и
неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци
неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи
ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су
прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим
словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО".
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће
позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов
представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.
Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће
третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Неће се сматрати повeрљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за
примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока
предвиђеног за отварање понуда
27. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има
интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци, у складу са одредбама 148. до 159. ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу.
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 пријема захтева за заштиту права.
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 три дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
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 понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за
заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2.
овог закона, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом
захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.
Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до
доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог
Наручиоца не одлучи другачије.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број: 840742221843-57 уплати таксу у износу од 40.000,00 динара (шифра плаћања: 253; модул: 97; позив на
број: 97 50-016; сврха: Републичка административна такса - са назнаком набавке на коју се односи;
Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ).
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним
набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012).
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ОДЕЉАК III
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012), под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________________________________ из __________________________,
Адреса: ________________________________________________, Матични број: ____________________,
испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 03/2015, и то да:
1)
је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
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)
му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда;
4)
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)
има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове под
редним бројевима 1, 2, 3 и 4.

Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

Напомене:
Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује и печатом оверава понуђач који је
одређен као носилац посла.
Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у
довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе
понуђача).
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ОДЕЉАК III-a
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА)
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012), под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач ____________________________________________________ из _______________________,
Адреса: ________________________________________________, Матични број: ____________________,
испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 03/2015, и то:
1)
је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
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)
му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда;
4)
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)
има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Датум:

Потпис овлашћеног лица подизвођача
М.П.

Напомене:
Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача
достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатима оверен овај образац Изјаве
Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког
подизвођача.
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ОДЕЉАК IV
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012), под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујемо да понуду број _________________ од ____________. 2015. године, припремљену на
основу позива за подношење понуда у предмету јавне набавке број ЈНМВ 03/2015 набавка плинанафтни гас пропан-бутан смеша за потребе Специјална болница за рехабилитацију "ГЕЈЗЕР"
Сијаринска бања - објављеног дана __________.2015 године на Порталу јавних набавки и на интернет
страници Наручиоца- „Специјална болница за рехабилитацију "ГЕЈЗЕР" Сијаринска бања",
подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

___________________

Потпис овлашћеног лица понуђача:
М.П.

__________________________________
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ОДЕЉАК V
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Редни
број

Назив артикла
ТЕЧНИ
НАФТНИ ГАСПропан-бутан
смеша

1.

Јединица Количина Јединична Јединична
мере
цена без
цена са
ПДВ-а
ПДВ-ом
боца
35КГ
112

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:










у колони „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваки тражени артикал;
у колони „Јединична цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваки тражени артикал;
у колони „Укупна цена без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени
артикал и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим
количинама. На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
у колони “Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за
сваки тражени артикал и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом са
траженим количинама. На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
У реду „Укупна цена “ уписати колико износи укупна цена свих артикала без ПДВ-а и
то тако што ће се сабрати износи за сваки артикал из колоне ''Укупна цена без ПДВ-а'',
као и колико износи укупна цена свих артикала са ПДВ-ом, и то тако што ће се сабрати
износи за сваки артикал из колоне ''Укупна цена са ПДВ-ом“
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ОДЕЉАК VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број _________________ од ______________ за јавну набавку број ЈНМВ 03/2015 - Куповина

плина- нафтни гас пропан-бутан смеша за потребе Специјална болница за рехабилитацију
"ГЕЈЗЕР" Сијаринска бања, према техничкој спецификацији из конкурсне документације.
Назив понуђача : ______________________________________________________________________
Адреса и седиште понуђача: ___________________________________________________________________
Матични број: ________________________________

ПИБ: _______________________________________

Овлашћено лице: ____________________________________________________________________________
Особа за контакт: __________________________________ E-mail: ___________________________________
Број телефона: _________________________________ Телефакс : __________________________________
Број рачуна понуђача: ________________________________________________________________________
Понуда се подноси: (заокружити)
А) самостално

Б) понуда са подизвођачем:

В) заједничка понуда

Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима):
1. Подизвођач: ____________________________________ адреса ____________________________________,
матични број:_______________, ПИБ:________________, овлашћено лице: ___________________________,
број телефона: ________________, е-mail:__________________, број рачуна: __________________________.
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% . Подизвођач
ће предмет јавне набавке извршити у делу : ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. Подизвођач: ____________________________________ адреса ____________________________________,
матични број:_______________, ПИБ:________________, овлашћено лице: ___________________________,
број телефона: ________________, е-mail:__________________, број рачуна: __________________________.
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% . Подизвођач
ће предмет јавне набавке извршити у делу : ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3. Подизвођач: ____________________________________ адреса ____________________________________,
матични број:_______________, ПИБ:________________, овлашћено лице: ___________________________,
број телефона: ________________, е-mail:__________________, број рачуна: __________________________.
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% . Подизвођач
ће предмет јавне набавке извршити у делу : ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може
бити већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача,
проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може
бити већи од 50%.
В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда):
1.____________________________________________, адреса: ______________________________________,
матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: ____________________,
особа за контакт: _________________________________________, е-mail:_____________________________,
овлашћено лице: _________________________________, број рачуна : _______________________________.
2. ___________________________________________, адреса:_______________________________________,
матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: ____________________,
особа за контакт: _________________________________________, е-mail:_____________________________,
овлашћено лице: _________________________________, број рачуна : _______________________________.
3. ___________________________________________, адреса: _______________________________________,
матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: ____________________,
особа за контакт: _________________________________________, е-mail:_____________________________,
овлашћено лице: _________________________________, број рачуна : _______________________________.
Укупна понуђена цена без ПДВ (по датом обрасцу структуре цена) износи ______________________
динара.
Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ износи __________________________ динара.
Укупна понуђена цена са ПДВ (по датом обрасцу структуре цена) износи _______________________
динара.
Рок важења понуде (минимално 30 дана): _______ дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.), иста ће се
сматрати неприхватљивом.
Место испоруке: Специјална болница за рехабилитацију "ГЕЈЗЕР" Сијаринска бања Краља

Милана бр.16 16246 Сијаринска бања.
Начин плаћања: Купац се обавезује да ТНГ плати Продавцу:
по основу рачуна коју Продавац испоставља Купцу у складу са нарученим количинама и утврђеном ценом,
а у року од ____ дана од дана извршене отпреме према отпремној документацији.
Саставни део понуде је образац структуре цена.
Датум:
___________________

Потпис овлашћеног лица понуђача:
М.П.

______________________________
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ОДЕЉАК VII
МОДЕЛ УГОВОРА
Понуђач мора да у целини попуни, овери печатом и потпише модел уговора
и исти достави у понуди
Уговорне стране:
1. Специјална болница за рехабилитацију "ГЕЈЗЕР" Сијаринска бања
Краља Милана бр.16 16246 Сијаринска бања (у даљем тексту: Наручилац),
Број рачуна: 840-427667-49
Матични број: 07207883
ПИБ:101465084
и
2. _________________________________________________________________________ (унети назив)
__________________________________________________________________________ ( унети адресу)
лице овлашћено за потписивање уговора ______________________________________________________
(у даљем тексту: Испоручилац),
Број рачуна: ________________________________________
Матични број: ________________________
ПИБ:_______________________
3. Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо):


_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим
цртама морају бити наведени остали учесници у заједничкој понуди, односно сви подизвођачи)
Напомена: Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је купопородаја течног нафтног гаса: пропан – бутан смеша (у даљем тексту
ТНГ) у свему према понуди продавца бр. __________________од __________ године која је саставни
део овог уговора и под условима и на начин утврђен овим Уговором.
УГОВОРЕНА КОЛИЧИНА
Члан 2.
Динамика испоруке и количина робе утврђена је конкурсном документацијом.
Испорука робе се обавља у објектима купца Специјална болница за рехабилитацију
"ГЕЈЗЕР" Сијаринска бања Краља Милана бр.16 16246 Сијаринска бања.
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Одступање од утврђене динамике зависиће од остварене планиране производње или од
наступања више силе. У случајевима из предходног става уговорне стране се обавезују да, без одлагања,
међусобно обавесте једна другу.
КВАЛИТЕТ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
Члан 3.
Квалитет ТНГ одеђује се југословенским стандардом и то:
- За пропан
- ЈУС Б.Х. 2.130
- За бутан
- ЈУС Б.Х. 2.132
- За пропан-бутан смешу - ЈУС Б.Х. 2.134
Продавац је дужан да на захтев Купца, за сваку испоруку ТНГ достави цертификат о квалитету
испорученог гаса.
Купац задржава право да на свој терет врши повремену или сталну контролу квалитета
испорученог ТНГ, по поступку потврђеном ЈУС нормама и одредбама овог Уговора.
Узимање узорака ТНГ за контролу квалитета и рекламације квалитета из резервоара
Продаваца, вршиће се обавезно у присуству стручних представника уговорних страна на начин и по
поступку предвиђеном ЈУС нормама. Узорак узет без присуства представника обеју уговорних страна
не може бити предмет утврђивања квалитета.
Уколико се анализом овлашћене лабораторије утврди одступање од уговореног квалитета
ЈУС-а, трошкове утврђивања квалитета сносиће Продавац. Уколико нема одступања трошкове сноси
Купац.
Избор овлашћене лабараторије вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна.
ЦЕНА
Члан 4.
Цена ТНГ који је предмет овог Уговора, одређује се на основу Одлуке надлежног органа
Продавца о продајним ценама ТНГ која важи на дан испоруке, што Купац прихвата потписивањем овог
уговор.
О промени цене ТНГ, из става 1. овог члана, Продавац је обавезан писмено известити Купца.
ТРАНСПОРТ И КВАЛИТАТИВНО ПРЕУЗИМАЊЕ ТНГ
Члан 5.
Уговорне стране су се спорезумеле да транспорт и организацију превоза ТНГ обезбеђује
Продавац.
Продавац има право на транспортне и манипулативне трошкове по важећем ценовнику НИСТНГ.
Средства за транспорт ТНГ у јавном саобраћају морају одговарати општим прописима за
безбедност у друмском саобраћају, као и захтевима техничких прописа о складиштењу, претакању,
транспорту и потрошњи ТНГ прописаним Европским споразумом о међународном превозу опасних
материја у друмском саобраћају ''АДР'', што се доказује цертификатом о исправности возила за превоз
опасних материја, издатим од овлашћене организације.
Члан 6.
Утврђивање количина ТНГ врши се мерењем на колским вагама, које су оверене од стране
Завода за стандардизацију на месту утовара.
Утврђивање количине ТНГ уписује се у отпремну документацију (отпремнице, товарне
листове, вагарске листове) и чини основ за фактурисање. Обавеза купца је да провери тачност
испоручених количина. Разлика у тежини која може да буде предмет спора мора да буде утврђена,на
баждареној колској ваги, од стране предузећа које је регистровано за контролу квалитета и квантитета
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роба. Предузеће коме се повери провера тежине испорученог ТНГ мора да изда цертификат о вагању са
свом пратећом документацијом.
ФАКТУРИСАЊЕ, ПЛАЋАЊЕ И ВАЛУТНИ РОК
Члан 7.
Купац је дужан да наруџбу течног надфтног гаса изврши писменим путем.
Купац се обавезује да ТНГ плати Продавцу:
по основу рачуна коју Продавац испоставља Купцу у складу са нарученим количинама и утврђеном
ценом.
Основ за фактурисање чини количина ТНГ садржана у документима из члана 6. став 2., овереног од
стране одговорног лица Продавца који извршава налоге за отпрему ТНГ и лица које у име Купца врши
пријем истог.
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Средства обезбеђења
Члан 8.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави средство
обезбеђења:
1. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно
потписану и оверену, са меничним овлашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а.
Предметна меница за добро извршење посла активираће се у случају да Испоручилац не
извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу након истека
рока од 30 дана од извршења свих уговорених обавеза.
Уз одговарајућу меницу Испоручилац је дужан да достави и следећа документа:
 прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење
одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),
 фотокопију Картона депонованих потписа,
 фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача) и
фотокопију захтева зе регистрацију меница оверену од стране пословне банке
Члан 9.
Купац се обавезује да ће купљени ТНГ, који је предмет овог уговора, вршити искључиво у сврху
обављања делатности Установе.
Продавац је дужан да о промени продајне цене ТНГ на основу Одлуке надлежног органа
Продавца без одлагања обавести Купца.
Купац потврђује да је у моменту закључења овог Угвора упознат са свим прописима који
регулишу изградњу гасних инсталација, ускладиштење, претакање, начин употребе, коришћење и
манипулацију ТНГ.
Пре преузимања ТНГ Купац је обавезан да обезбеди дозволу надлежног органа за коришћење
ТНГ у свом постројењу, као и складиштење и претакање ТНГ.
Сву одговорност за неуредну контролу, одржавање и обезбеђење гасне инсталације, неправилну
манипулацију ТНГ-ом, као и ангажовање нестручних радника на тим пословима, сноси Купац.
Купац је дужан да поступа у складу са ''Правилником о изградњи постројења за ТНГ и о ускладиштењу
и претакању ТНГ (Службени лист СФРЈ бр. 24/71 и 26/71).
Уколико у време реализације овог угвора код Купца дође до статусних промена које имају утицаја на
извршење обавеза Купца из овог Уговора, дужан је да о томе одмах обавести Продавца, како би се
извршиле измене овог Уговора.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Овај Уговор се закључује дана ________ годину и вази годину дана.
Ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити искључиво по обостраном споразуму уговорних
страна, анексом овог уговора.
Уговорне стране су сагласне да од дана потписивања овог уговора престају да важе раније
закључени Уговори, анекси, протоколи, закључнице и поруџбенице о купопродаји ТНГ.
Купац је дужан да изврши све обавезе настале по раније закљученим Уговорима, анексима,
протоколима, закључницама и поруџбеницама у року _______________ дана закључења Уговора.
Уколико Купац не измири своје обавезе према Продавцу у року из предходног става овог члана,
Продавац задржава право да не почне са испоруком тј. продајом ТНГ, у ком случају се има сматрати да
уговор није ни закључен.
На све међусобне односе који настану из реализације овог Уговора, а који нису ближе одређени
истим, имају се непосредно примењивати одердбе Закона о облигационим односима.
Продавац задржава право једностраног раскида овог Уговора уколико се Купац не придржава
одредби члана 9. Уговора. Моментом раскида овог уговора Продавац ће престати са даљом испруком
ТНГ Купцу, с тим што се отказ врши писменим путем, без отказног рока полазећи од друштевене
опасности по животе и имовину људи, која може да проистекне из таквог понашања Купца.
Члан 11.
Сва спорна питања која уговорне стране не могу да реше споразумно, решаваће надлежни суд у
Лесковцу.
Члан 12.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) за сваку Уговорну
страну.
ЗА ПРОДАВЦА
___________________

ЗА КУПЦА
________________________
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ОДЕЉАК VIII

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. ("Сл. гласник РС" број 124/2012), прилажемо структуру
трошкова насталих приликом припреме понуде број _________________ од ____________. 2015. године
у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 03/2015 – Куповина плина- нафтни гас пропанбутан смеша за потребе Специјална болница за рехабилитацију "ГЕЈЗЕР" Сијаринска
бања Краља Милана бр.16 16246 Сијаринска бања
Редни
број

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС

1.
2.
3.
4.
УКУПНО динара:
(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде)
Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће
понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким
спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од
стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде из
Одељка VIII, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

Датум:

___________________

Потпис овлашћеног лица понуђача:
M.П.

__________________________________
24/26

Специјална болница за рехабилитацију "ГЕЈЗЕР" Сијаринска бања
Куповина плина- нафтни гас пропан-бутан смеша за потребе Специјална болница за
рехабилитацију "ГЕЈЗЕР" Сијаринска бања ЈНМВ -03/2015

ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

Понуђач __________________________________________________________________
изјављује под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу:
- да пре слања позива за достављање понуде понуђач поседује- користи минимум једно специјално
возило неопходно за допремање предметних добара;
- да пре слања позива за подношење понуде, има најмање 5 запослених који раде на пословима који се
односе на предмет набавке.

Потпис одговорног лица
М.П.
____________________________
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Специјална болница за рехабилитацију "ГЕЈЗЕР" Сијаринска бања
Куповина плина- нафтни гас пропан-бутан смеша за потребе Специјална болница за
рехабилитацију "ГЕЈЗЕР" Сијаринска бања Краља Милана бр.16 16246 Сијаринска бања ЈНМВ 03/2015

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам приликом састављања
понуде у поступку јавне набавке мале вредности бр. 03/2015 – Куповина плина- нафтни гас
пропан-бутан смеша за потребе Специјална болница за рехабилитацију "ГЕЈЗЕР" Сијаринска
бања поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине.

Потпис одговорног лица
М.П.
____________________________
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