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НАПОМЕНА:
Обрасце понуђач мора да попуни, овери печатом, потпише и исте врати наручиоцу.
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1.Наручилац: Клиника за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ Београд,
Ул. Вишеградска бр. 26
2.Веб сајт: www.lаzаlаzаrеvic.rs
3.Е-маил: nabavnasluzba@lаzаlаzаrеvic.rs
4.Врста поступка: отворени поступак
5.Врста предмета: добра
6.Предмет јавне набавке је Уља за ложење ниско сумпорно гориво специјално мазут НСГ-С
7. Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке
На позицији: 09135000 – уља за ложење
8. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
9. Лице за контакт: Весна Стајић, службеник за јавне набавке и Стојилко Ђорђевић ,
дипл.инг.саобраћаја тел-фах 011/3636-482

[3]

На основу Члана 32. и 60. Став 1. Тачка 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. .
124/2012;14/2015 и 68/2015) објављујемо:
ПОЗИВ
за подношење понуда за набавку добара
- Енергенти ( ј.н.о.п. бр.02/2019)
Предмет јавне набавке:Енергенти по партијама – 2 партије
- Партија 1 -Уља за ложење нискосумпорно гориво специјално мазут- НСГ-С
- Партија 2 -Гасно уље екстра лако евро ЕЛ
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији:
09135000 – уља за ложење
Критеријум за избор најповолније понуде је најнижа понуђена цена.
Право учешћа у поступку имају сва домаћа или страна правна и физичка лица која испуњавају
услове предвиђене чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, уз доказ из члана 77. Закона о
јавним набавкама.
Доказ о испуњености услова Понуђачи су обавезни доставити уз понуду.
Конкурсна документација неопходна за подношење понуде може се преузети на интернет
страници Наручиоца или директно на Порталу јавних набавки
Понуда се сачињава према упутству Наручиоца и доставља са пратећом документацијом.
Понуде се достављају у затвореној коверти са навођењем редног броја и предмета јавне набавке
из позива са назнаком „ Јавна набавка ј.н.о.п. бр. 02/2019 – Енергенти“ не отварати.
На полеђини коверте обавезно навести назив Понуђача, тачну адресу и контакт телефон.
Понуде се достављају на адресу Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“
Београд, ул. Вишеградска бр. 26. Непосредно на писарници Наручиоца или поштом.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца у року од 37
/тридесетседам / дана од дана објављивања овог позива на Порталу јавних набавки до 09
часова. Уколико последњи дан за достављање понуде буде нерадни дан рок се помера за први
следећи радни дан. Неблаговремно достављене понуде неће бити разматране.
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана по истеку рока за достављање понуда дана
11.10.2019.г. у 11 часова у просторијама наручиоца, на горе наведеној адреси.
Отварању понуда могу присуствовати овлашћена лица или овлашћени представници Понуђача,
који ће своје овлашћење предати комисији пре отварања понуда.
Понуде са варијантама нису дозвољене. Важност понуде мора бити минимум 60 / шездесет /
дана од дана јавног отварања понуде.
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 5 / десет / дана од дана јавног
отварања понуда, и биће достављена Понуђачима у року од 3/три/ дана од дана њеног
доношења.
Сви остали детаљи везани за поступак јавне набавке дефинисани су у конкурсној
документацији.
Контакт особа : Весна Стајић и Стојилко Ђорђевић, телефон-фах је 011/ 3636-482, е-маил:
nabavnasluzba@lаzаlаzаrеvic.rs
Комисија за јавну набавку
Стојилко Ђорђевић, дипл. инг. саобраћаја
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И
УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Право учешћа у поступку имају сви Понуђачи који испуњавају обавезне и додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама
(Сл. гласник РС бр. 124/2012;14/2015 и 68/2015).
Испуњеност ових услова Понуђачи су дужни да докажу на начин прописан у члану 77.
Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012;14/2015 и 68/2015) достављањем
следећих доказа уз понуду:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
1. Да је Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
- ( Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног
Привредног суда);
2. Да 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.
- ( Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова);
3. Да је Понуђач за текућу годину измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
- (Уверење пореске управе Министарства финансија ,уверење надлежне локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу изборних локалних јавних прихода);
4. Да Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
- ( Потврда надлежног органа који води евиденцију издатих дозвола за обављење
одговарајуће делатности ).
5. 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде .
- ( Изјава понуђача дата на меморандуму, потписана и оверена печатом).
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
6. Да достави доказ да над Понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно
претходни стечајни поступак у складу са прописима.
( доказ потврда АПР-а)
7. Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом.
Да рачун понуђача није био у блокади дуже од 10 дана у последњих 6 месеци од дана
објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки.
( Потврда о броју дана неликвидности – НБС)
8. Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом.
( Неопходно је да Понуђач поседује цистерну носивости 25 тона)
9. Да Понуђач достави изјаву о пореклу робе.
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НАПОМЕНА:
Лице уписано у регистар Понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежног органа
и у својој понуди је обавезан да наведе назив интернет странице, (фотокопија регистрационе
пријаве или изјава на сопственом обрасцу , у складу са чланом 78. И 79. ЗЈН.)
Доказ из тач. 2) до 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС
124/2012;14/2015 и 68/2015) могу се доставити у неовереним копијама.
Доказ из тачке 7. Додатних услова – Понуђач је дужан да достави потврду о броју дана
неликвидности Народне банке Србије – Одељење за принудну наплату.
Доказ из тачке 8. Додатних услова – Понуђач је дужан да достави копију важеће саобраћајне
дозволе за транспортно возило (цистерну), а у случају да Понуђач није уписан као власник
возила у саобраћајној дозволи прилаже и доказ о правном основу коришћења. ( Уговор о
пословно – техничкој сарадњи,Уговор о закупу или Уговор о лизингу).
Доказ под тачком 9. Додатних услова Понуђач доказује овереном и потписаном писменом
изјавом.
Понуђач чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија је дужан да у року од 5/пет/ дана од дана пријема писменог позива наручиоца
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, а пре доношења
одлуке о додели уговора.
Уколико се установи да поједине фотокопије нису идентичне са траженим оригиналним
документима, или Понуђач одбије да достави тражена документа на увид, таква понуда се неће
разматрати и одбиће се као неприхватљива, а наручилац ће позвати првог следећег понуђача на
ранг листи да достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова.
УПУTСTВO ПOНUЂAЧИMA KAKO ДA СAЧИНE ПOНУДУ
1.

Језик у поступку јавне набавке:
Понуда се саставља и комплетна документација доставља на српском језику у складу са
чланом 17. Закона о јавним набавкама. Документа достављена на страном језику морају
бити преведена и оверена од стране судског тумача.

2. ПОНУДА
Понуда мора бити сачињена на преузетим обрасцима из конкурсне документације,
потпуна, јасна и недвосмислена, потписана и оверена печатом Понуђача.
Неблаговремене, незапечацене, некомплетне и непотпуне понуде и понуде које нису у
скаладу са јавним позивом и овим упутством из конкурсне документације неће бити
узете у разматрање.
Понуђачи су обавезни да попуне све тражене ставке по спецификацији.
Образац понуде се попуњава читко, штампаним словима, а овлашћено лице Понуђача
исте потписује и печатом оверава.

-

-

ПOНУДA OБAВEЗНO СAДРЖИ:
Пoдaткe o Пoнуђaчу: нaзив, сeдиштe сa aдрeсoм, име лицa oвлaшћeнoг зa пoтписивaњe
угoвoрa, имe oсoбe зa кoнтaкт, жирo рaчун и нaзив бaнкe, ПИБ, мaтични брoj, тeлeфoн,
фax, e-мaил,
Нaзнaкa дa сe рaди o пoнуди: пoнудa мoрa бити зaвeдeнa кoд Пoнуђaчa,
Дaтум сaчињавања пoнудe
Укупaн изнoс цeнe бeз ПДВ-a,
Рoк и нaчин плaћaњa – нe крaћи oд 45 дaнa
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-

Рoк испoрукe ( рoк испoрукe дати oбaвeзнo у дaнимa кojи сe рaчунajу oд дaнa дoбиjaњa
трeбoвaњa) – нe дужи oд 2 дaнa
Вaжнoст пoнудe мoрa дa буде 60 / шeздeсeт/ дaнa oд дaнa jaвнoг oтвaрaњa пoнудe
Рубрика „ oстaлo “
Пoтпис и пeчaт oвлaшћeнoг лицa пoнuђaчa.
Oбрасци koји су сaстaвни дeo пoнудe:
Oбр .1. Пoдaци o пoнуђaчу
Oбр. 2. Oбрaзaц пoнудe сa спецификaциjoм
Oбр. 3. Oбрaзaц структурe цeнe
Oбр. 4. Oбрaзaц трoшкoвa припрeмe пoнудe
Oбр. 5. Изjaвa пoнуђaчa o нeзaвиснoj пoнуди
Oбр. 6. Moдeл угoвoрa
Обрасце Понуђач мора да попуни, овери печатом, потпише и исте врати Наручиоцу.
Уколико се не достави комплетна документација, понуда неће бити прихватљива и као
таква неће се разматрати.

3. Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за
подношење понуда.
4. Понуђачи су обавезни да своје понуде, за једну или више партија доставе у року од 36
/тридесетшест/ дана од дана објављивања јавног позива на порталу јавних набавки и то
најкасније до 09,00 часова последњег дана истека рока 11.10.2019.г. Уколико последњи
дан истека рока за достављање понуда падне у нерадни дан или у суботу, понуде се могу
доставити наредни радни дан до 09,00 часова.
Понуде се достављају обавезно у затвореним ковертама са назнаком:
„Понуда за ј.н.о.п. бр. 02/2019 – „Енергенти– Уље за ложење нискосумпорно гориво мазут
НСГ-С, не отварати“ на адресу Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“
Београд, ул. Вишеградска бр. 26.
На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну адресу, контакт особу и
телефон.
Понуда се може доставити поштом или преко писарнице Наручиоца , до последњег дана
рока без обзира на начин на који су послате.
5. Пoнудe сa вaриjaнтaмa нeћe сe узимaти у рaзмaтрaњe.
6. У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља. Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће
припремљено, означено и достављено обавезно у затвореним ковертама са назнаком:
„Измена“, „ Допуна“ или „Опозив понуде за јавну набавку ј.н.о.п. бр. 02/2019 Енергенти
Уље за ложење нискосумпорно гориво мазут НСГ-С,“ не отварати.
По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да измени, допуни или опозове
своју понуду.
7. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
Уколико понуду подноси група Понуђача, навести све учеснике у заједничкој понуди и за
сваког учесника копирати и попунити ОБР.1 . Подаци и понуђачу.
Учесници у заједничкој понуди достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став
1. од тач.1. до 4. Закона о јавним набавкама појединачно, а додатне услове испуњавају
заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
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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 :
1) о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) о опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
Уколико заједничка понуда буде изабрана као најповољнија пре закључења уговора од
учесника у заједничкој понуди се захтева да поднесу правни акт којим се обавезују на
заједничко извршење набавке. Наведеним правним актом сви учесници у заједничкој
понуди одговарају неограничено солидарно.
Уколико се подноси понуда са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
се поверити подизвођачу не може бити већи од 50% , као и део предмета набавке који ће
се извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. овог закона
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио
извршење тог дела набавке.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на
број подизвођача.
Уколико је у питању понуда са учешћем подизвођача , у моделу уговора се наводе и исти
потписују сви подизвођачи.

8. Валута
Цене из понуде морају бити исказане у динарима без обрачунатог ПДВ-а у складу са
обрасцем структуре цене.
Цена и подаци из понуде од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуда неће се сматрати поверљивим, сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама.
9. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,као најповољнија понуда
биће изабрана понуда оног понуђача, који је понудио најповољнији рок плаћања.
10. Све додатне информације или појашњења везана за конкурсну документацију јавне
набавке, припремање понуде, могу се тражити у писаном облику, најкасније 5 /пет/ дана
пре истека рока за подношење понуда, давање појашњења телефоном није дозвољено.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на
начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
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, сто је друга страна
дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
11. Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи у прегледу, вредновању и упоређивању понуда и врши
контролу код понуђача односно његовог подизовођача.
12.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 нептихватљиву.
13.Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали
обавезе које призилазе из важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и условима
рада , заштита животне средине – Изјава понуђача дата на меморандуму, потписна и
оверена печатом.
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14. Накнада за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићеног права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
15. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА:
Сходно члану 149. Закона о јавним набавкама захтев за заштиту права подноси се
Наручиоцу , а предаје Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,садржина позива за
подноштење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
припремљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење
понуда.
Понуђач који је учествовао у поступку јавне набавке, а сматра да су његова права
повређена, може се у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке о додели
уговора о јавној набавци на Порталу УЈН, обратити наручиоцу са захтевом за заштиту
права.
Захтев мора бити сачињен у складу са чланом 151. Закона о јавним набавкама.
Захтев се подноси непосредно Наручиоцу или путем поште препорученом пошиљком.
Копију захтева Понуђач доставља истовремено Републичкој Комисији и дужан је да
уплати Републичко административну таксу на рачун буџета Републике Србије у висини од
120.000,00 дин. на рачун : 840000003067884506, шифра плаћања: 253, позив на број ЈНОП
02/2019.
16. УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
- Понуђач мора да попуни, парафира све стране , овери печатом и потпише модел
уговора, чиме потврђује да прихвата елементе модела Уговора.
- Уговор ће бити закључен са изабраним понуђачем након истека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама у року од 8 /осам/ дана.
- Последица пропуштања наведеног рока је закључење уговора са првим следећим
понуђачем на ранг листи.
Ово Упутство је саставни део конкурсне документације
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Oбр. 1.

ПOДAЦИ O ПOНУЂAЧУ

Нaзив
Сeдиштe и aдрeсa
Teлeфoн
Teлeфaкс
E-мaил
Пoрeски идeнтификaциoни
брoj – ПИБ
Maтични брoj
Брoj рaчунa и нaзив бaнкe
Лицe oвлaшћeнo зa
пoтписивaњe угoвoрa
Oсoбa зa кoнтaкт
Teлeфoн

Meстo и дaтум:

Пoтпис oвлaшћeнoг лицa:
__________________
M.П.
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Oбр. 2.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ј.н.о.п. бр. 02/2019
Енергенти
Уља за ложење ниско сумпорно гориво специјално мазут НСГ-С
Oпшти пoдaци o пoнуђaчу
Пoслoвно имe пoнуђaчa :____________________________________________________
Сeдиштe и тaчнa aдрeсa:________________________________________________________
ПИБ бр: _________________________Maтични бр._________________________________

Teлeфoн: ____________________фaкс:________________E-мaил:____________________
Oвлaшћeнa oсoбa (пoтписник пoнудe): ___________________________________________
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ДAТУM:___________/_______
БРOJ ПOНУДE: ____________

ПOНУДA
У отвореном поступку јавне набавке , ј.н.о.п. бр. 02/2019
Уља за ложење ниско сумпорно гориво специјално мазут НСГ-С

Р.бр.

1.

2.

Врстa рoбe

Jeд.
мeрe

Koл.

Уљe зa лoжeњe
нискoсумпoрнo гoривo
спeциjaлнo НСГ-С
Tрaнспoртнe услугe

кг

308.000

кг

308.000

Цeнa пo
jeд.мeрe
без ПДВa

ПДВ
%

Пoпуњaвa пoнуђaч
Ценa пo
Укупна цена
jeд.мeрe
без
сa ПДВПДВ-а
oм

Укупна
цена са
ПДВ-ом

УКУПНО:

● Произвођач земља порекла: ___________________________
(уписати)
● Цeну робе у тaбeли искaзaти у складу са обрасцем структуре цене која је саставни део
тендерске документације.
1. Вaжнoст пoнудe : _____________________________________
(нajмaњe 60 дaнa oд дaнa jaвнoг oтварaњa пoнудe)
2. Рoк испoрукe:__________________________
- Рoк испoрукe дaти oбaвeзнo у данима - нe дужи oд 2 /двa/ дaнa
- Дoбрa ћe бити испоручиванa сукцесивнo,a премa потребама и захтеву нaручиoцa,
- Meстo испорукe – Кoтлaрницa нaручиoцa у Пaдинскoj Скели б.б.
3. Рoк и нaчин плaћaњa:_________________________________________________________
- Рoк плaћaњa дaти у дaнимa / Нe крaћи oд 45 дaнa /
4. Oстaлe пoгoднoсти Пoнуђaчa.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Пoнуђaч:
___________________
Пoтпис oвлaшћeнoг лицa

M.П.
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Обр. 3.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ РОБЕ НСГ-С
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
А) Образац структуре цене
1. Јединична цена робе (без ПДВ-а) _____________________ динара/кг.
а) средња котацијска цена за 1 PCT према Platts FOB uMed(Itali) на дан објављивања јавног
позива___________USD/t,односно ___________дин/кг (обрачун се врши по просечном
продајном курсу Народне банке на дан објављивања јавног позива )
б) други трошкови__________USD/t,односно____________дин/кг (обрачун се врши по
просечном продајном курсу Народне банке на дан објављивања јавног позива )
ц) накнаде за формирање обавезних резерви _______ дин/кг
д) накнада за енергецку ефикасност ________ дин/кг
2. Стопа ПДВ-а ________________________
3. Износ ПДВ-а на јединичну цену робе __________________ динара/кг.
4. Укупа цена робе (без ПДВ) _______________ динара (за 320.000 кг)
5. Износ ПДВ-а на укупну цену робе ______________ динара
6. Укупно динара (укупна цена робе + укупан износ ПДВ-а) _____________ динара
Б) Упутство како да се попуни образац структуре цене
Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:
- под тачком 1. Понуђачи уписују јединичну цену робе по килограму без ПДВ-а. (а+б+ц)
а) уписује се котацијска цена за 1 PCT према Platts FOB Med(Itali) у USD .
б) уписују се други трошкови у дин./кг.
ц) накнаде за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте у складу
Уредбом о висини, начину обрачуна, плаћања и располагања накнадом за формирање
обавезних резерви нафте и деривата нафте (СЛ. Гласник РС број 108/2014).
д) накнада за енергецку ефикасност(СЛ. Гласник РС број 41/2019).
- под тачком 2. уписује се стопа ПДВ-а
- под тачком 3. уписује се износ ПДВ-а на јединичу цену робе
- под тачком 4. понуђачи уписују укупну цену без ПДВ-а
- под тачком 5. уписује се износ ПДВ-а на укупну цену робе
- под тачком 6. уписује се укупна цена робе са ПДВ-ом
Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Датум: ___________________

Потпис лица понуђача
M.P
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_____________________

Oбр. 4.

OБРAЗAЦ TРOШKOВA ПРИПРEME ПOНУДE

ВРСTA TРOШKOВA ПOНУДE

ПOJEДИНAЧНИ ИЗНOСИ

1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНO:
ПДВ:
СВEГA:

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова (члан 88. Закона о јавним набавкама).

Пoтпис oвлaшћeнoг лицa:
_______________________

M.П.
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Oбр.5.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У понуди за јавну набавку ј.н.о.п. бр. 02/2019 – Енергенти Уља за ложење ниско
сумпорно гориво специјално мазут НСГ-С, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, потврђујемо да смо понуду поднели независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Пoтпис oвлaшћeнoг лицa

M.П.

______________________
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Модел уговора:
На основу Члана 112. и 113. Закона о јавним набавкама, по спроведеном отвореном поступку
јавне набавке добара – Енергенти ј.н.о.п. бр. 02/2019 закључује се:
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ И ИСПОРУЦИ
УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ НИСКО-СУМПОРНО ГОРИВО
СПЕЦИЈАЛНО МАЗУТ- НСГ-С
Између :
1. Клинике за психијатријске болести ¨ Др Лаза Лазаревић ¨, Београд, Вишеградска
бр.26 ( у даљем тексту Купац)
Кога заступа: вд. Директора Клинике, доц. др сци. мед. Ивана Сташевић Карличић
Мат. Број: 07035683, ПИБ : 101994801
Број рачуна: 840-622661-74
и
2. __________________________________________ (у дaљем тексту - Прoдaвaц )
Koгa зaступa:
Maт. брoj:________ ПИБ:
Брoj рaчунa:
Члaн 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја и испорука Уља за ложење ниско сумпорно гориво
специјално мазут НСГ-С , на годишњем нивоу ,по прихваћеној понуди Продавца бр. ______
од __.__.2019.г. , примљене код Купца __.___.2019.г. и заведене под бр. _____, у отвореном
поступку јавне набавке бр. 02/2019 од __.___.2019. год. која чини саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Испорука добара из Члана.1 вршиће се сукцесивно , према динамици по потребама Купца.
Продавац се обавезује да ће испоруку Уља за ложење ниско сумпорно гориво НСГ-С,
извршити у року од ___ дана од дана пријеме требовања од стране Наручиоца, ФЦО
котларница Клинике у Падинској Скели.
Члан 3.
Укупна уговорена вредност за добара из Члана 1. овог Уговора износи :
Укупна цена ___________ динара без ПДВ-а.
Укупна цена ___________ динара са ПДВ-ом.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2019.г.
(Финансијским планом за 2019.годину). Плаћања доспелих обавеза насталих у 2019. години,
вршиће се до висине одобрених апропријација (средстава на позицији у фин.план.) за ту
намену, а у складу са Законом којим се уређује буџет за 2019.годину.
За део реализације уговора који се односи на 2020.годину, реализација уговора ће
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2020.годину
(фин. планом за 2020. годину).
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У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.
Члaн 4.
Цена мазута који је предмет овог уговора одређива ћe се приликом сваке испоруке и зависиће
од елемената из структуре јединичне цене и Просечног продајног курса USD за девизе Народне
банке Србије на дан одређивања цене (дан испоруке мазута).
Члaн 5.
Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши на рачун Продавца у року од ___ дана
од дана испоруке .
Члан 6.
Продавац добара се обавезује да приликом испоруке достави Купцу доказе о квалитету
испорученог добра (сертификат овлашћене установе ).
Продавац гарантује квалитет испоручених деривата у складу са важећим Правилником о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла и СРПС стандардима на које се
правилник позива.
Члан 7.
Квантитативни и квалитативни пријем добара врши се приликом пријема у Котларницу
Клинике у Падинској Скели, уз присуство представника Продавца.
Евентуалне рекламације од стране Купца на испоручену количину или квалитет морају бити
сачињене у писаној форми и достављене Продавцу у року од 24 /двадесетчетири/ часа, од дана
утврђених недостатака извршене испоруке
Члан 8.
Уколико било која испорука не задовољи квалитет или поручену количину, Продавац је
обавезан да је замени исправном и испоручи у року предвиђеном у Члану 2. овог Уговора.
Члан 9.
Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла Продавац је дужан , да у року
од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора , Купцу преда:
Меницу која је :
 Издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског
заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује
Закон о меници (Сл. Лист СФРЈ“ бр. 104/96, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65,54/70 и 57/89 и
„Сл. Лист ЦРЈ“ бр. 46/96, Сл. Лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља) и Закону о платним
услугама (Сл. Гл. 139/2014 и 44/2018)
 Евидентирана у Регистру меница и овлашћења која води Народна банка Србије у складу
са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и
овлашћења (Сл. Гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом
пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу
кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4 став 2.
Одлуке).
Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Купца да може наплатити меницу на
износ од 10% од вредности Уговора ( без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим
од рока важења Уговора, с тим да ев ентуални продужетак рока важења Уговора има за
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последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на
основу Закона о меници.
Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног
овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује
законски заступник Продавца.
Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним
средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и
меничног овлашћења ( потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере
банке на фотокопији депо картона).
Фотокопију ОП обрасца.
Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за
регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).
Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не изврши своје уговорене обавезе у
роковима и на начин предвиђен Уговором.
Члан 10.
Овај Уговор престаје да важи истеком рока на који је закључен, а најдуже до истека средстава.
Уколико купац из објективних разлога, до краја истека рока уговорене обавезе, благовремено
не закључи нови уговор о набавци предметних добара за наредни период, рок трајања овог
уговора се може анексом продужити до дана закључења новог уговора.
Члан 11.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да споразумно реше, ако се на овај начин
спор не реши уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 12.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране,
годишњем нивоу, а најдуже до истека средстава.

а закључује се на

Члан 13.
Овај Уговор сачињен је у 4 /четири / истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој
уговорној страни уручују по 2 /два / примерка.

ЗA KУПЦA:

ЗA ПРOДAВЦA:

________________________
в.д. дирeктoрa Kлиникe
доц.др сци.мед. Ивана Сташевић Карличић

_______________________
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