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ВАЖНА НАПОМЕНА

Поступак набавке, добра „Уља и мазива“
спроводи се у околностима пандемије COVID-19 у Србији.
Купац и Продавац су у обавези да прате саопштења, наредбе и поступају у складу са
мерама и препорукама Кризног штаба Републике Србије и Одлука Владе Србије и у складу
са тим договарају извршење предмета набавке.
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НАПОМЕНА:
Наручилац сходно начелима ЗЈН обезбеђује конкуренцију са тенденцијом да
уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене и позива најмање три лица,
која су према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку.
Приликом израде понуде, молимо Вас да предметну конкурсну документацију
детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења,
потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.
Такође, у складу са чланом 27. став 1. Тачка 1. Закона о јавним набавкама
(„Сл.Гласник РС“ бр.91/2019) и одредби Правилника о ближем уређењу поступка јавне
набавке града Лесковца бр. 839/2020-III од 09.09.2020.године а на основу процењене
вредности набавке наручилац није дужан да одговарајућу Одлуку објави на Порталу
Јавних набавки већ је објављује на интернет страници Наручиоца.
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На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр. 91/2019, у даљем тексту: Закон), одредби Правилника о ближем уређењу поступка
јавне набавке града Лесковца бр. 839/2020-III од 09.09.2020.године и Одлуке о спровођењу
поступка набавке број 1076-404/2021-11 НН057-1/21 од 21.05.2021. године, припремљенa је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама
– добра - „Уља и мазива“

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

ПОГЛАВЉЕ

I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ВРСТА, ТЕХННИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ДОБАРА СА СТРУКТУРОМ
ТРОШКОВА
МОДЕЛ УГОВОРА
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА СА
УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ КРИТЕРИЈУМА
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИНТЕГРИТЕТУ
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБОР
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА (ИИК)
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ КРИТЕРИЈУМА ЗА
КВАЛИТАТИВАН ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
ОБРАЗАЦ ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ САГЛАСНОСТ ПОНУЂАЧА ЗА ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ
ПОНУДИ

укупан број страна конкурсне документације: 41
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I.

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Поступак јавне набавке,
циљ и Основ изузећа:
Наручилац и Адреса
Корисник и Адреса
Подаци о Кориснику
Врста корисника
Предмет набавке
Назив и ознака из општег
речника набавки
Резервисана набавка
Интернет страна где је
објављена и одакле се
може преузети конкурсна
документација:

Место предаје понуда

Рок у којем се подносе
понуде
Отварање понуда
Рок за доношење одлуке
Наручиоца
Важност понуде
Критеријуми за
оцењивање понуде
Додатне информације
Процењена вредност
јавне набавке

Јавна набавка није обликована по партијама Поступак се спроводи ради
закључења уговора о јавној набавци у складу са чланом 27. став 1.
тачка 1.) Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС '' бр. 91/2019) и
одредби Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке града
Лесковца бр. 839/2020-III од 09.09.2020.год.
Град Лесковац, Градска управа, Одељење за јавне набавке, 16000
Лесковац, ул. Трг Револуције 33/4
Град Лесковац, ул. Пана Ђукића бр. 9-11
ПИБ: 100545518МБ: 06856535,
Орган локалне самоуправе, опште јавне услуге;
Предмет јавне набавке: Горива и Мазива; опис набавке: Уља и мазива;
09211000….уља за подмазивање и средства за подмазивање;
24951100……..Мазива;
24316000…….Дестилована вода;
24951310…….Средства за одлеђивање;
39831220…….Средства за одстрањивање масноће;
Не
На основу Члана 64. Став 1. и 2. Правилника о ближем уређењу
поступка јавне набавке града Лесковца бр. 839/2020-III од
09.09.2020.године наручилац позива најмање три привредна субјекта за
које сматра да могу да испоруче добра који су предмет набавке,
упућивањем позива за подношење понуда, препоручено, путем поште
или електронским путем – путем е-maila, преузимање је бесплатно и на
интернет страници наручиоца: www.gradleskovac.org.
Понуда се подноси у затвореној коверти: на адресу: Градска
управа – Одељење за јавне набавке, ул. Трг револуције бр. 33/4,
16000 Лесковац, са назнаком: ,,Понуда за набавку која не подлеже
Закону о јавним набавкама“ – „Уља и мазива“, бр. НН057-1/21. НЕ ОТВАРАТИ”. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи
назив и адресу понуђача. Понуде које стигну након наведеног рока (дана
и сата), сматраће се неблаговременим и неће бити узете у разматрање, и
исте ће бити враћене понуђачима неотворене.
03.06.2021. године, најкасније до 10:30 сати на деловодник у седишту
наручиоца
Одмах након истека рока за подношење понуде, односно истог дана
03.06.2021 у 11:00
Одлука о додели уговора или Одлука о обустави поступка биће донета у
року од најкасније 10 дана од дана отварања понуда и биће објављена
на интернет страници Наручиоца.
Најмање 60 (шестдесет) дана, рачунајући од дана отварања понуда

Eкономски најповољнијa понудa одређена на основу критеријума
“цена“.
Небојша Денић, e-mail: јavnanabavkadenic@gmail.com
тел. 016/215-990, факс 016/215-651
Напомена: тражење појашњења или додатних информaција у вези са
припремањем понуда, није дозвољено телефонским путем.
200 000,00 динара без ПДВ-а
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II.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет набавке: - добра – Горива и мазива, опис предмета: Уља и мазива.
09211000…….Уља за подмазивање и средства за подмазивање;
24951100……..Мазива;
24316000……..Дестилована вода;
24951310……..Средства за одлеђивање;
39831220……..Средства за одстрањивање масноће;
Предмет набавке није обликован по партијама
Конкурсном документацијом, спецификацијом предвиђене су потребне количине.
Спецификација представља потребу ( количине ) наручиоца, а детаљан опис дат је и у
поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА
као и у Обрасцима структуре цене са упутством како да се попуни. Место испоруке добара:
ФЦО „Град Лесковац“ Лесковац, Градска управа, Одељење за општу управу и заједничке
послове, Ул. Пана Ђукића бр. 9-11, 16 000 Лесковац.
Време испоруке добара је:
- за добра из Спецификације …...максимално 3 дана од дана достављања потреба;
Квалитет испоручених добара треба да буде у складу са важећим стандардима и
позитивним законским прописима.
III.

Ре.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА
СПЕЦИФИКАЦИЈА
Назив добара и ознака

Јед. мере

Оквирна Количина

Уље „Оптима“ 15/40 или одговарајуће, паковање 1л-5л
Полусинтетичко уље „Мобил“ 10/40 или одговарајуће,
паковање 1л-5л
Синтетичко уље „Мобил“ 5/40 или одговарајуће,
паковање 1л-5л
Товатна маст 1/1
Ате уље за кочнице 1/0,5л
Уље за мењач SAE90, 1/1л
Антифриз 100%, 1/1л
Антифриз G12 100%,(црвени) 1/1л
Дестилисана вода 1/1л
Сјај за стакла 1/1л летњи
Сјај за стакла 1/1л зимски
Одвијач спреј 0,2мл
Одмрзивач бравице 0,1мл
Средство за премазивање кедера од мраза, спреј
Контакт спреј
Средство за затварање цурења хладњака
Силикон у туби до 600º
Освеживач унутрашњости возила (јелкице или сл.)

Лит.

120

Лит.

20

Лит.

150

Ком.
Ком.
Лит.
Лит.
Лит.
Лит.
Лит.
Лит.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.

5
10
10
50
70
10
100
130
5
15
15
3
2
2
100

Редни Број
1.
2.
3.
4.
5.

ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА

09211000
24951100
24316000
24951310
39831220

НАЗИВ ДОБРА

Уља за подмазивање и средства за подмазивање;
Мазива;
Дестилована вода;
Средства за одлеђивање
Средства за одстрањивање масноће;
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1. Квалитет
У складу са захтевима из техничке спецификације.
Испоручена добра морају да испуњавају захтеве прописане стандардима то јест одобрењу по
спецификацији произвођача и у погледу физичкохемијских карактеристика а све у складу са
Правилником о техничким и другим захтевима за мазива, индустријска уља и сродне
производе ("Сл. лист СЦГ", бр. 62/2004 i 50/2005
Количина и опис добара
Количина и опис добара које су предмет ове набавке дате су поглављу IV.
Конкурсне документације.
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IV. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА СА
СТРУКТУРОМ ТРОШКОВА
1.ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
На основу позива за достављање понуда а у складу са конкурсном документацијом
НН057-1/21, дајемо понуду број _____________________ (понуђачев број):
Назив Понуђача _______________________________________________________________
Седиште Понуђача ______________________________________________________________
Адреса седишта Понуђача _______________________________________________________
Место ________________________________________________________________
Датум ________________________________________________________________
Лице за контакт __________________________________________________________
Тел/факс/електронска пошта _______________________________________________
Лице овлашћено за потписивање Уговора _______________________________________
Шифра делатности_______________________________
ПИБ _____________________________
Матични број _______________________________
Број рачуна ___________________________________________________
Назив банке ___________________________________________________
Понуђач је у систему ПДВ-а:

ДА
НЕ
( заокружити понуђену опцију)
Разврставање понуђача према величини:
а) микро; б) мало; в) средње; г) велико; д) физичко лице
( заокружити понуђену опцију)
2. У ПРЕДМЕТНОМ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УЧЕСТВУЈЕМ:
а.- самостално;

б.-као носилац посла из групе понуђача; в. – са подизвођачем
(заокружити понуђену опцију која одговара понуди)

Датум: ___.___.20__ година

Одговорно лице понуђача:

_________________________
Напомена: Овај образац попуњава, потписује понуђач који наступа самостално или са
подизвођачем, као и носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду.
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3.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са позивом за набавку број НН057-1/21, чији је предмет набавка добра „Уља и мазива“
Наручиоца добара изјављујем да наступам са Подизвођачем
______________________________________________________________________
(навести назив подизвођача).
У понуди Подизвођач __________________________________ (навести назив Подизвођача)
учествује у делу набавке на пословима:
______________________________________________________________________.
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (не може бити већи од 50
%) је ______%.
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (попунити читко)
Назив подизвођача
Адреса подизвођача
Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска адреса
Пословни рачун предузећа
Матични број предузећа
ПИБ

Место и датум
___.___.20___ година

Понуђач
_____________________
Подизвођач
_________________

Напомена:
- Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
- Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача.
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4.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
И З Ј А В А

Изјављујемо да наведени привредни субјекти ___________________________________
___________________________________________________________________________
наступају као група Понуђача у јавној набавци чији су предмет добра „Уља и мазива“
Наручиоца добара и да се обавезујемо да ћемо заједнички извршити уговор у предметној
набавци.
ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (попунити читко)
Назив члана групе понуђача
Адреса члана групе понуђача
Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска адреса
Пословни рачун предузећа
Матични број предузећа
ПИБ
Место и датум
___.___.20___ година

Понуђач
_____________________

Напомена:
-

-

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Овај образац попуњава и потписује носилац посла као члан групе понуђача која
подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача.
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5. ПОНУДА СА ОПИСОМ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И СТРУКТУРОМ ТРОШКОВА
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
-За добра из Спецификације.Број понуде: ____________________________________
Датум: ___/___/______/
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Понуђач: __________________________________________________________
Адреса:____________________________________________________________
Електронска адреса_________________________________________________
Матични број: ______________________________________________________
Шифра делатности: _________________________________________________
ПИБ:______________________________________________________________
Лице овлашћено за потписивање Уговора:_______________________________
ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – УЉА и МАЗИВА
Ре.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Назив добара и ознака
Уље „Оптима“ 15/40 или
одговарајуће, паковање 1л-5л
Полусинтетичко уље „Мобил“ 10/40
или одговарајуће, паковање 1л-5л
Синтетичко уље „Мобил“ 5/40 или
одговарајуће, паковање 1л-5л
Товатна маст 1/1
Ате уље за кочнице 1/0,5л
Уље за мењач SAE90, 1/1л
Антифриз 100%, 1/1л
Антифриз G12 100%,(црвени) 1/1л
Дестилисана вода 1/1л
Сјај за стакла 1/1л летњи
Сјај за стакла 1/1л зимски
Одвијач спреј 0,2мл
Одмрзивач бравице 0,1мл
Средство за премазивање кедера од
мраза, спреј
Контакт спреј
Средство за затварање цурења
хладњака
Силикон у туби до 600º
Освеживач унутрашњости возила
(јелкице или сл.)

Јед.
мере

Оквирна
Количин
а

Лит.

120

Лит.

20

Лит.

150

Ком.
Ком.
Лит.
Лит.
Лит.
Лит.
Лит.
Лит.
Ком.
Ком.

5
10
10
50
70
10
100
130
5
15

Ком.

15

Ком.

3

Ком.

2

Ком.

2

Ком.

100

Укупна вредност добара по спецификацији без ПДВ -а
ПДВ, стопа _________ %
Укупна вредност добара по спецификацији са ПДВ-м

Цена по
јед. мере
без ПДВ

Вредност
без ПДВ-а
(Количина
х цена)

Произвођач

________________

динара

_________ динара
________________

динара
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Понуду дајем (заокружити а или б или в)
а) самостално
б)са подизвођачем:
1._________________________________________________
2._________________________________________________
3._________________________________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача)
в) као заједничку понуду:
1._________________________________________________
2._________________________________________________
3._________________________________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
ОСТАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ:
РОК ИСПОРУКЕ:(подразумева рок испоруке од дана Максимално прихватљив рок испоруке до 24
пријема требовања а након закључења уговора). Наручилац часа
захтева од понуђача да понуђени рок испоруке буде исказан за добра из Спецификације _________ дана
у данима .
Наручилац ће извршити плаћање у року од
____ дана од дана извршене испоруке добaра и
РОК
ПЛАЋАЊА: (Наручилац ће плаћање извршити достављене фактуре.

вирмански по извршеној испоруци добара и достављеној
(Минимални рок плаћања је 25 (двадесетпет)
фактури, понуде које садрже авансно плаћање биће
дана од дана пријема исправног рачуна, а
одбијене као неприхватљиве)

максимални 45 (четрдесетпет) дана).

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ:
(Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је
рок важности краћи од предвиђеног рока од 60 дана)

Гарантни рок за испоручена добра

Место и датум
______________, ___.___.20___ година

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ: _______дана
У гарантном року произвођача добара.

Испоручена добра морају да испуњавају
захтеве прописане стандардима то јест
одобрењу по спецификацији произвођача и у
погледу физичкохемијских карактеристика а
све у складу са Правилником о техничким и
другим захтевима за мазива, индустријска уља
и сродне производе ("Сл. лист СЦГ", бр.
62/2004 i 50/2005

Одговорно лице понуђача:
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СПЕЦИФИКАЦИЈА
Ре.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Назив добара и ознака

Уље „Оптима“ 15/40 или
одговарајуће, паковање 1л-5л
Полусинтетичко уље „Мобил“ 10/40
или одговарајуће, паковање 1л-5л
Синтетичко уље „Мобил“ 5/40 или
одговарајуће, паковање 1л-5л
Товатна маст 1/1
Ате уље за кочнице 1/0,5л
Уље за мењач SAE90, 1/1л
Антифриз 100%, 1/1л
Антифриз G12 100%,(црвени) 1/1л
Дестилисана вода 1/1л
Сјај за стакла 1/1л летњи
Сјај за стакла 1/1л зимски
Одвијач спреј 0,2мл
Одмрзивач бравице 0,1мл
Средство за премазивање кедера од
мраза, спреј
Контакт спреј
Средство за затварање цурења
хладњака
Силикон у туби до 600º
Освеживач унутрашњости возила
(јелкице или сл.)

Јед.
мере

Оквирна
Количина

Лит.

120

Лит.

20

Лит.

150

Ком.
Ком.
Лит.
Лит.
Лит.
Лит.
Лит.
Лит.
Ком.
Ком.

5
10
10
50
70
10
100
130
5
15

Ком.

15

Ком.

3

Ком.

2

Ком.

2

Ком.

100

Укупна вредност добара по спецификацији без ПДВ -а
ПДВ, стопа _________ %
Укупна вредност добара по спецификацији са ПДВ-м

Цена по
јед. мере
без ПДВ

Вредност
без ПДВ-а
(Количина
х цена)

Произвођач

________________

динара

_________ динара
________________

динара

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:
________________________________
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НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _________________________________
Адреса и седиште: ___________________________________
ПИБ број: __________________________________________
Број понуде: ________________________________________
Датум: _____________________________________________
ПРЕДМЕТ: Образац структуре цена за набавку добара

Редни број

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ДОБРА

2
Уље „Оптима“ 15/40 или одговарајуће, паковање 1л-5л
Полусинтетичко уље „Мобил“ 10/40 или одговарајуће,
паковање 1л-5л
Синтетичко уље „Мобил“ 5/40 или одговарајуће,
паковање 1л-5л
Товатна маст 1/1
Ате уље за кочнице 1/0,5л
Уље за мењач SAE90, 1/1л
Антифриз 100%, 1/1л
Антифриз G12 100%,(црвени) 1/1л
Дестилисана вода 1/1л
Сјај за стакла 1/1л летњи
Сјај за стакла 1/1л зимски
Одвијач спреј 0,2мл
Одмрзивач бравице 0,1мл
Средство за премазивање кедера од мраза, спреј
Контакт спреј
Средство за затварање цурења хладњака
Силикон у туби до 600º
Освеживач унутрашњости возила (јелкице или сл.)

Оквир
Кол.

Јединична
цена са свим
трошковима
(динара без
ПДВ-а)

Лит.

3
120

4

Лит.

20

Лит.

150

Јед.
мере

Ком.
Ком.
Лит.
Лит.
Лит.
Лит.
Лит.
Лит.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.

из Спецификације

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Укупна
Јединична цена Укупна
вредност
са свим
вредност
понуде са
трошковима
понуде (без
ПДВ-ом
(динара са
ПДВ-а)
(колоне 3х6)
ПДВ-м)
(колоне 3х4)

5

6

7

Ознака артикла
и назив
произвођача

8

5
10
10
50
70
10
100
130
5
15
15
3
2
2
100
Укупна вредност за сва добра

Конкурсна документација у поступку јавне набавке која не подлеже Закону о Јавним набавкама добра, набавка Уља и Мазива
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Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.
1. цена мора бити изражена у динарима
2. цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде неће се сматрати поверљивим, у складу са чланом 14.
ЗЈН
3. потребно је попунити цену производа за сваку наведену ставку и за сваки производ који се налази у обрасцу структуре цене. У случају да неко поље са ценом
остане празно, тј. да није дата цена за неки производ из спецификације, понуда није у потпуности и неће бити узета у разматрање
4. у колону 4. уписати колико износи јединична цена по фактури добављача са ценом коштања, испоруком и свим зависним трошковима набавке без ПДВ-а за
свако тражено добро из предмета јавне набавке
5. у колону 5. уписати колико износи јединична цена по фактури добављача са ценом коштања, испоруком и свим зависним трошковима набавке са ПДВ-м за
свако тражено добро из предмета јавне набавке
6. у колони 6. исписује се укупна вредност са испоруком у динарима без ПДВ-а која се добија тако што ће се помножити укупна цена из колоне 4. са количином
из колоне 3. за свако тражено добро из предмета јавне набавке.
7. у колони 7. исписује се укупна вредност са испоруком у динарима са ПДВ-м која се добија тако што ће се помножити укупна цена из колоне 5. са количином
из колоне 3. за свако тражено добро из предмета јавне набавке.
8. у колони 8. исписује се ознака артикла и назив произвођача или увозника за свако тражено добро из предмета набавке а ради лакше провере и упоређења у
поступку стручне анализе понуде.
9. У доњем делу табеле исписује се у у колонама укупна вредност понуде за сва добра без ПДВ-а, односно укупна вредност понуде за сва добра увећана за ПДВ;
НАПОМЕНА:
Наручилац ће вршити сукцесивну набавку, и то само оних добара из Спецификације а за којима има исказану потребу у датом тренутку.
Наручилац може у укупној вредности понуде, извршити корекцију повећањем појединих количина предвиђених артикала или смањењем истих.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:
____________________________

Конкурсна документација у поступку јавне набавке која не подлеже Закону о Јавним набавкама добра, набавка Уља и Мазива

15/41

V.

ОБРАЗАЦ МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
о купопродаји Уља и Мазива

Закључен између
1. Република Србија, Град Лесковац, Градска управа, Одељење за јавне набавке, које
заступа Шеф Зоран Новаковић, сходно Одлуци о градској управи града Лесковца
(„Службени гласник Лесковца“, бр. 02/17) (у даљем тексту: Купац) а под следећим условима
и
2. ................................................................................................
са
седиштем
у
............................................,
улица
..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................, шифра делатности
........................................, Број рачуна: ............................................
Назив банке:......................................, Телефон:............................Телефакс: ...................................,
кога заступа................................................................... (у даљем тексту: Продавац), под
следећим условима
Основ уговора: Јавна набавка за набавку Уља и Мазива;
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 27 ст. 1. Тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 91/19 – у даљем тексту Закон), на основу Позива за подношење понуда и
Конкурсне документације која је достављена Продавцу дана __.___.20___. године, спровео
поступак набавке добара – „ Уља и Мазива“ за потребе Град Лесковац, Градска управа,
Одељење за општу управу и заједничке послове у поступку набавке где се не примењује
Закон о јавним набавкама;
- да је Продавац дана ____.___.20___. године, доставио понуду број:
______________(попуњава Продавац), која у потпуности испуњава захтеве Купца и саставни
је део Уговора;
- да је Купац на основу понуде Продавца и Одлуке о додели уговора број:
_________________ од ____.____.20___. године, (попуњава Купац), изабрао Продавца за
предметну набавку.
- да је саставни део овог уговора Спецификација добара са местом испоруке и
примопредаје – пословне просторије Град Лесковац, Градска управа, Одељење за општу
управу и заједничке послове, Ул. Пана Ђукића бр. 9-11, 16000 Лесковац.
•

Попуњава Продавац који наступа самостално, Продавац који наступа са
подизвођачима и овлашћени члан групе понуђача.

Продавац ће део уговорених послова извршити преко подизвођача:
1.______________________________________,са
улица________________________,

број

седиштем___________________________,
________ПИБ________________,

матични

број____________________.
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2.______________________________________,

са

улица________________________,

________ПИБ________________,

број

седиштем___________________________,
матични

број____________________.
Уколико има више подизвођача, Уговор се прилагођава броју подизвођача.
Уколико Продавац наступа самостално не попуњавати.
Односно у групи понуђача коју чине:
1.______________________________________,са седиштем________________________,
улица________________________, број ________, ПИБ________________, матични
број____________________.
2.______________________________________, са седиштем________________________,
улица________________________, број ________ПИБ________________, матични
број____________________.
• Уколико има више учесника, прилагодити броју учесника групе понуђача.
• Уколико Продавац наступа самостално не попуњавати.
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број _______ од ___.___.20__ године (попуњава
Купац) доделио уговор за јавну набавку добара из Спецификације.
- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 152. Закона о јавним набавкама.
- да ће Продавац извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично поверити
Подизвођачу (попуњава Купац са подацима из понуде Продавца).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Чл.1.
Овим уговором се регулишу међусобни односи, права и обавезе Купца и Продавца
насталих по основу купопродаје уља и мазива, у свему према техничкој спецификацији из
конкурсне документације која чини саставни део овог уговора.
Уговорне стране су сагласне да Продавац Купцу испоручи предметна добра, у свему
према прихваћеној понуди Продавца број _____ од ______ године (попуњава Продавац),
која је саставни део овог уговора.
Чл.2.
Цене добара утврђене су према параметрима приказаним у следећој табели:
Ре. Бр.

Назив добара и ознака

Јед. мере

Оквирна
Количина

1

Уље „Оптима“ 15/40 или одговарајуће, паковање 1л-5л
Полусинтетичко уље „Мобил“ 10/40 или одговарајуће,
паковање 1л-5л
Синтетичко уље „Мобил“ 5/40 или одговарајуће,
паковање 1л-5л
Товатна маст 1/1
Ате уље за кочнице 1/0,5л

Лит.

120

Лит.

20

Лит.

150

Ком.
Ком.

5
10

2
3
4
5

Цена по јед. мере
без ПДВ из

понуде Продавца
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Уље за мењач SAE90, 1/1л
Антифриз 100%, 1/1л
Антифриз G12 100%,(црвени) 1/1л
Дестилисана вода 1/1л
Сјај за стакла 1/1л летњи
Сјај за стакла 1/1л зимски
Одвијач спреј 0,2мл
Одмрзивач бравице 0,1мл
Средство за премазивање кедера од мраза, спреј
Контакт спреј
Средство за затварање цурења хладњака
Силикон у туби до 600º
Освеживач унутрашњости возила (јелкице или сл.)

Лит.
Лит.
Лит.
Лит.
Лит.
Лит.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.

10
50
70
10
100
130
5
15
15
3
2
2
100

Цене су фиксне и не могу се мењати у току реализације Уговора.
Добра које ће Продавац сукцесивно испоручивати су из понуде Продавца на паритету FCO
Град Лесковац, Градска управа, Одељење за општу управу и заједничке послове града
Лесковца, Ул. Пана Ђукића бр. 9-11, 16 000 Лесковац.
Уколико Република Србије, у току трајања овог уговора пропише нове накнаде и друге
дажбине, које нису дефинисане овим Уговором, трошкови који проистичу из њих морају
бити урачунати у цену.
Купац задржава право корекције уговорених количина добара у случају измењених
околности у пословању Купца.
Купац задржава право наруџбе и других добара која нису наведена у спецификацији а
припадају истој врсти, по упоредивим тржишним ценама на основу фактуре Продавца и
сагласности Купца на исту до висине Уговорених средстава.
Чл. 3.
Вредност Уговора
Вредност уговорених добара из члана 1. овог уговора износи:
______________________________динара без ПДВ-а,
(словима: ______________________________________________________________).
Припадајући ПДВ износи __________________ динара.
Укупна вредност Уговора износи ___________________динара са ПДВ-ом,
(словима: _____________________________________________________________________).
У име и за рачун наручиоца о извршењу овог уговора стараће се Градска управа,
Одељење за општу управу и заједничке послове града Лесковца, Ул. Пана Ђукића бр. 9-11,
16 000 Лесковац.
Купац није у обавези да реализује укупну уговорену вредност.
Чл. 4.
Услови Плаћања
Продавац се обавезује да након извршене квалитативне и квантитативне испоруке
предметних добара испостави рачун Купцу.
Купац се обавезује да износ из рачуна плати Продавцу у року од ____ дана од дана
пријема исправно испостављеног рачуна, на рачун Продавца број: ____________________
који се води код ____________банке.
Под исправно испостављеним рачуном сматра се рачун који поседује сва обележја
рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег закона о рачуноводству
и ревизији и Закона о ПДВ-у, као и других прописа који уређују предметну област.
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Рачуни који у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као
рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом,
потписаном Уговору.
Чл. 5.
Паритет и динамика испоруке
Испорука добара из члана 2. уговора врши се сукцесивно, према динамици коју
одређује Купац, а на према појединачним налозима за испоруку.
Место испоруке је ФЦО магацин Наручиоца у Лесковцу, Град Лесковац, Градска
управа, Одељење за општу управу и заједничке послове града Лесковца, Ул. Пана Ђукића бр.
9-11, 16 000 Лесковац према назнаци у налогу за испоруку а који ће се у име и за рачун
наручиоца старати о извршењу овог уговора.
Рок испоруке добара из члана 1. уговора је ____________ дана од дана писаног налога
за испоруку Купца.
Технички услови
Члан 6.
Добра из члана 1. уговора морају задовољити техничке карактеристике прописане
стандардима и у погледу физичкохемијских карактеристика и поседовати техничку
документацију, (Уверења о квалитету, Сертификате, Атесте…) која мора на први захтев
Купца да буде достављена.
Испоручена добра морају да испуњавају захтеве прописане стандардима то јест одобрењу по
спецификацији произвођача и у погледу физичкохемијских карактеристика а све у складу са
Правилником о техничким и другим захтевима за мазива, индустријска уља и сродне
производе ("Сл. лист СЦГ", бр. 62/2004 i 50/2005
Члaн 7.
Продавац је дужан да, приликом испоруке, у складу са добијеним налогом за
испоруку Купца, испоручи добра која у потпуности одговарају подацима датим у понуди.
Роба мора бити оригинална, фабрички нова, без икаквих оштећења и произвођачких
недостатака у оригиналном паковању произвођача са видно означеном декларацијом
произвођача. Уколико се испорука врши на палетама, за поручене количине које су за
палетизацију палете су неповратне.
Трошкове испоруке сноси Продавац.
По испоруци добара, Продавац ће доставити следећа документа Купцу:
- рачуне Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне вредности
испоручених добара;
- отпремницу продавца / испоручиоца са читким потписима испоручиоца и примаоца;
- копију налога за испоруку Купца;
- Уверења о квалитету;
Рекламација и гаранција
Чл. 8.
Продавац сноси потпуну одговорност за квалитет испоручених добара.
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Продавац гарантује да су добра која се испоручују у складу са техничким спецификацијама
произвођача. Ова гаранција важи у року који је прописао произвођач сагласно важећим
стандардима видно истакнута на декларацији.
Продавац даје гаранцију за испоручена добра по гаранцији произвођача, за сво време
трајања уговора, која мора бити назначена на амбалажи производа (добра).
Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене испоруке
важе под овим условима:
- да су поднесени Продавцу у року од 3 дана од дана констатовања основа рекламације,
Све трошкове рекламационог поступка сноси Продавац.
Купац добара има право контроле квалитета испоручених добара код овлашћене
организације.
Приликом сваког пријема добара Купац задржава право да пошаље узорак
достављеног добра на анализу код овлашћеног лица како би утврдио да ли добијене
вредности одговарају траженом квалитету добра који је понуђен.
Продавац је у обавези да накнади трошкове анализе добара у случају да резултати
анализе нису у складу са прописаним и уговореним карактеристикама које добро мора да
поседује, уколико је добро у складу са прописаним нивоом квалитета анализу плаћа Купац.
Уколико се извршеном анализом контроле не добије тражени квалитет
испорученог добра, Купац задржава право једностраног раскида уговора са Продавцем.
Ако се у поступку испитивања квалитета испоручених добара утврди да рекламација
није основана, све трошкове поступка рекламације сноси Купац.
Приликом сваке испоруке предмета јавне набавке, Купац је обавезан да изврши
квантитативни пријем предмета набавке а квалитативни пријем, чим то услови дозволе, а
најкасније у року од 3 дана.
Квантитативни пријем испоручених добара врши се у магацину Купца, приликом
пријема добара, визуелном контролом и пребројавањем.
За све уочене недостатке- скривене мане које нису биле уочене у моменту
квантитативног и квалитативног пријема робе, већ су се испољиле током употребе добара,
купац ће рекламацију добара са Записником доставити Продавцу најкасније у року од 3 (три)
дана по утврђивању недостатака.
Купац ће ту околност писмено констатовати.
Продавац је дужан да у остављеном року испоручи Купцу предмет јавне набавке
прописаног, односно уговореног квалитета, а уколико не испуни ову обавезу, Купац је
овлашћен да раскине уговор без отказног рока.
За време трајања гарантног рока Продавац је дужан да одмах, по сваком писменом
или усменом позиву Купца, у року од 72 часа отклони о свом трошку све недостатке, који су
настали као резултат испоруке добара лоших карактеристика и квалитета, које нису могле
бити утврђене приликом примопредаје, а које су у супротности са прихваћеном понудом
Продавца.
Чл. 9.
Уговорене стране су сагласне да купац може вршити корекцију уговорених
количина добара из спецификације тако што би одређене количине повећао а друге
смањио, с тим да се укупна уговорена цена из уговора не може мењати.
За случај да купац искаже потребе за добрима, за време важења уговора, у мањим
количинама од уговорених, вредност уговора одредиће се према стварно испорученим
количинама.
Виша сила
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ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ

Чл.10.

Поступак набавке, добара «Уља и мазива» спроводи се у околностима
пандемије COVID-19 у Србији.
Купац и Продавац су у обавези да прате саопштења, наредбе и поступају у складу са мерама
и препорукама Кризног штаба Републике Србије и Одлука Владе Србије и у складу са тим
договарају извршење предмета набавке.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно од одговорности за
неизвршење обавеза по овом Уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после закључења
овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна, као што
су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа од утицаја на
извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом, дужна је писменим путем да обавести другу
уговорну страну о настанку околности које спречавају извршење обавеза, као и о тренутку тих
околности. Уговорна страна која благовремено не јави осталим странама наступање околности
из става 2. овог члана, која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев ако
сама та околност не спречава слање таквог обавештења.
Наступање околности из претходног става продужиће рок за извршење уговорних
обавеза, за време које по свом трајању одговара трајању више силе.
Уговорне стране не могу се позивати на вишу силу због околности које су јој биле
познате у тренутку закључења уговора и преузимању уговорних обавеза.
Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право да
раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни.
Обавезе које доспевају у 2022 години биће реализоване највише до износа средстава
обезбеђених за ову намену у Одлуци о буџету града Лесковца за 2022 годину.
Рок важења Уговора
Чл. 11.
Овај уговор закључује се до утрошка средстава предвиђених за ову набавку из Члана
3. Уговора а максимално са роком важења од 12 месеци, почев од ___.___.20___.године.
Уговор се може отказати и пре истека овог рока писменим путем на захтев купца, са
отказним роком од 30 дана, и то нарочито ако продавац изричито не поступа у складу са
одредбама овог уговора.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до
износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Остале одредбе
Чл. 12.
Продавац је дужан да испоручена добра „Уља и Мазива“ фактурише на адресу
Град Лексовац, Градска управа, одељење за општу управу и заједничке послове, ул. Пана
Ђукића број 9-11, 16 000 Лесковац који се уједно и стара о извршењу овог уговора у име
Купца.
Продавац је дужан да приликом фактурисања односно испостављања рачуна, за сваку
извршену испоруку, у истом назначи рок плаћања, број уговора и датум његовог склапања, а
који представља основ за извршење предметне јавне набавке
Саставни део овог уговора је понуда понуђача са спецификацијом добара и ценама по
јединици производа.
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Чл. 13.
Надлежност суда
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то не буде
могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Лесковцу.
Чл.14.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка од којих Купац задржава 4 за
своје потребе а Продавац 2 примерка.
Небојша Денић,
Дипл. ецц. Председник комисије ____________________
КУПАЦ
__________________

ПРОДАВАЦ
____________________

НАПОМЕНА:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем.Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци
након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ
негативне референце.
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VI.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач [ _______________________], доставља укупан износ и структуру трошкова
( навести назив понуђача) 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.
Изузетно од става 1. овог члана, ако је поступак 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 наведених
трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Напомена: Предмет набавке не садржи обавезу израде узорака или модела.

Датум:

Потпис понуђача

23/41

Конкурсна документација у поступку набавке на коју се не примењује Закон о Јавним
набавкама, набавка добра, „Уља и Мазива“

VII.

КРИТЕРИЈУМ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА СА
УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ КРИТЕРИЈУМА
1. Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из набавке у случају
да постоје основи за искључење и то ако:
1.1. привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од
претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда није правоснажно
осуђен, осим ако правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа
у набавци, за:
(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе
и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;
(2) кривично дело злоупотребe положаја одговорног лица, кривично дело
злоупотребe у вези са јавном набавком, кривично дело примањa мита у
обављању привредне делатности, кривично дело давањa мита у обављању
привредне делатности, кривично дело злоупотребe службеног положаја,
кривично дело трговинe утицајем, кривично дело примањa мита и кривично
дело давањa мита, кривично дело преварe, кривично дело неоснованог
добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у
обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело
тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела,
кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и
кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца,
кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и
кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;
(чл. 111. ст. 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама)
Доказ:
Сматра се да је привредни субјект који је уписан у регистар понуђача нема основа за
искључење из члана 111.став 1. тач.1) Закона о јавним набавкама.
Непостојање овог основа за искључење доказује се следећим
доказима: Правна лица и предузетници:
1) Потврда надлежног Основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица или предузетника, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица којим се потврђује да понуђач у периоду од
претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно
пријава није правоснажно осуђен, осим ако правоснажном пресудом није
утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за
следећа кривична дела: кривично дело пореске утаје; кривично дело преваре;
кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге
погодности; кривично дело злоупотребе службеног положаја; кривично дело
трговине утицајем; кривично дело давања мита; кривично дело трговине
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људима (за облике из члана 388. ст.2,3,4,6,8 и 9 Кривичног законика) и
кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу (за
облике из члана 390. ст. 1и 2 Кривичног законика).
2) Потврда надлежног Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег
правног лица или предузетника, односно седиште предствништва или огранка
страног правног лица којим се потврђује да понуђач у периоду од претходних
пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није
правоснажно осуђен, осим ако правоснажном пресудом није утврђен други
период забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за следећа кривична
дела: кривично дело злоупотребе службеног положаја, ако вредност
прибављене имовинске користи прелази 1.500.000,00 динара; кривично дело
трговине људима (за облике из члана 388. ст. 1,5 и 7 Кривичног законика),
кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу ако
је извршено према малолетном лицу и кривично дело примања мита.
3) Потврда Посебног одељења Вишег суда у Београду за организовани криминал
којом се потврђује да правно лице или предузетник није осуђавно за нека од
кривичних дела: кривична дела организованог криминала; кривично дело
удруживања ради вршења кривичних дела; кривично дело злоупотребе
службеног положаја, трговине утицајем, примања мита и давања мита ако је
окривљени односно лице којем се даје мито службено или одговорно лице које
врши функцију на основу избора, именовања или постављења од стране
Народне скупштине, председника Републике, опште седнице Врховног
касационог суда, Високог савета судства или Државног већа тужилаца;
кривична дела против привреде, ако вредност имовинске користи прелази
200.000.000 динара, односно ако вредност јавне набавке прелази 800.000.000
динара и то за: кривично дело злоупотребе у вези са јавним набавкама,
кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично
дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело преваре у
обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе положаја
одговорног лица, кривично дело прања новаца-у случају ако имовина која је
предмет прања новца потиче из свих наведених кривичних дела; кривично
дело јавног подстицања на извршење терористичких дела; кривично дело
финансирања тероризма; кривично дело тероризма; кривично дело врбовања и
обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког
удруживања.
4)

Потврда Посебног одељења виших судова у Београду, Новом Саду, Нишу и
Краљеву за сузбијање корупције, којим се потврђује да правно лице или
предузетник није осуђен за нека од следећих кривичних дела: кривично дело
примање мита у обављању привредне делатности; кривично дело давање мита
у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотреба у вези са
јавним набавкама; кривично дело преваре у обављању привредне делатности;
кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица и кривично дело прања
новца.
Законски заступници и физичка лица:
1)
Извод из казнене едиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник или физичко лице
није осуђивано за следећа кривична дела:
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1)
кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне
групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;
2)
кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, кривично дело
злоупотреба у вези са јавном набавком, кривично дело примање мита у
обављању привредне делатности, кривично дело давање мита у обављању
привредне делатности, кривично дело злоупотреба службеног положаја,
кривично дело трговина утицајем, кривично дело примање мита и кривично
дело давање мита; кривично дело преваре, кривично дело неосновано
добијање и коришћење кредита и друге погодности, кривично дело превара у
обављању привредне делатности и кривично дело пореска утаја;кривично
дело тероризам, кривично дело јавно подстицање на извршење
терористичких дела, кривично дело врбовање и обучавање за вршење
терористичких дела и кривично дело терористичко удруживање; кривично
дело прање новца, кривично дело финансирање тероризма; кривично дело
трговина људима и кривично дело заснивање ропског односа и превоз лица у
ропском односу.
Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника или физичког лица. Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Привредни субјект који има седиште у другој држави:
Ако привредни субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоји
основ за искључење наручилац ће прихватити извод из казнене евиденције
или другог одговарајућег регистра или, ако то није могуће, одговарајући
документ надлежног судског или управног органа у држави седишта
привредног субјекта, односно држави чије је лице држављанин. Ако се у
држави у којој привредни субјект има седиште, односно држави чији је лице
држављанин на издају наведени докази или ако докази не обухватају све
податке у вези са непостојањем основа за искључење, привредни субјект
може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу, оверену пред судски, или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе, у којој се
наводи да не постоји наведени основи за искључење привредног субјекта.
1.2. привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за
обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у
складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све
настале камате и новчане казне;
(чл. 111. ст. 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама)
Доказ:
Сматра се да привредни субјект који је уписан у регистар понуђача нема основа за
искључење из члана 111. став 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама. Непостојање овог
основа за искључење доказује се следећим доказима:
1) Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и
дориносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим
споразумом или решењем, у складу са посесбним прописом, одобрено
одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне.
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2) Потврда надлежног пореског органа локлане самоуправе да је понуђач
измирио доспеле обавезе јавних прихода или да му је обавезујућим
споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено
одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне.
Правно лице које се налази у поступку приватизације, уместо доказа из тач. 1)
и 2), прилаже потврду надлежног органа да се налази у поступку
приватизације.
Привредни субјект који има седиште у другој држави: Ако привредни субјект
има седиште у другој држави као доказ да не постоје основи за искључење
наручилац ће прихватити потврду надлежног органа у држави седишта
привредног субјекта. Ако се у држави у којој привредни субјект има седиште,
односно држави чији је лице држављанин не издају наведени докази или ако
докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за искључење,
привредни субјект може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату
под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе, у којој се наводи да не постоје наведени основи за искључење
привредног субјекта.
1.3. утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана
истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области
заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне
уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних
исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које
су наведене у Прилогу 8. ЗЈН; (чл. 111. ст. 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама)
Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.
1.4. постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони
другим мерама; (чл. 111. ст. 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама)
Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.
1.5. утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на
поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли
да му омогуће предност у набавци или је доставио обмањујуће податке који могу да
утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног
субјекта или доделе уговора. (чл. 111. ст. 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама)
Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.
Привредни субјект код којег постоје основи за искључење из члана 111. став 1. тач.
1), 3) и 4) може наручиоцу да достави доказе да је предузео мере да би доказао своју
поузданост без обзира на постојање основа за искључење, и у том циљу доказује:
1) да је платио или се обавезао да плати накнаду у погледу било које штете
изазване кривичним делом или непрофесионалним поступањем и
2) да је у потпуности разјаснио чињенице и околности активно сарађујући са
истражним органима и
3) да је предузео конкретне техничке, организационе и кадровске мере које су
примерене за спречавање вршења кривичних дела или непрофесионалног
поступања.
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Мере које привредни субјект предузима оцењују се узимајући у обзир тежину и
конкретне околности кривичног дела или непрофесионалног поступања, с тим да је
наручилац дужан да образложи разлоге за прихватање или неприхватање мера.
Наручилац неће искључити привредног субјекта из набавке ако је оценио да су
предузете мере примерене.
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ НАВЕДЕНИХ КРИТЕРИЈУМА У
ОДЕЉАКУ III ЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ
КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТA
(ИИК).
Образац изјаве је дат у прилогу Конкурсне документације (поглавље VII)
Привредни субјект у понуди доставља Изјаву о испуњености критеријума за
квалитативни избор привредног субјекта - ИИК (у даљем тексту: изјава о
испуњености критеријума) којом потврђује да:
- не постоје основи за искључење.
Ако понуду подноси група привредних субјеката, у понуди се доставља засебна
Изјава сваког члана групе привредних субјеката која садржи податке из претходне
тачке за члана групе.
Ако привредни субјект намерава да део уговора повери подизвођачу, дужан је да
за подизвођача, достави засебну Изјаву која садржи тражене податке за подизвођача.
Наручилац задржава право да затражи од понуђача да у примереном року, достави
све доказе или део доказа о испуњености критеријума за квалитативни избор
привредног субјекта ради провере података наведених у изјави о испуњености
критеријума, ако је то потребно за правилно спровођење поступка.
Ако привредни субјекат, односно 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.
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VIII.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИНТЕГРИТЕТУ

У складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр.91/2019) и чл. 10. тачка 18) Правилника о садржини конкурсне документације
у поступцима набавки („Сл. гласник РС“, бр. 21/21),
____________________________________________, даје: (назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О ИНТЕГРИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам
понуду за набавку на коју се Закон не примењује НН057-1/21 „Уља и мазива“,
поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима и
да гарантујем тачност података у понуди.

Датум:

Потпис понуђача
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ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА
КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА (ИИК)

IX.

Део I: Подаци о набавци и наручиоцу
Наручилац:

Град Лесковац – Градска управа – Одељење за
јавне набавке, Трг Револуције 33/4, 16000
Лесковац
„Уља и мазива“,
Набавка на коју се не примењује Закон о јавним
набавкама члан 27. став. 1. тачка 1) Закона
НН057-1/21

Предмет набавке:
Основ изузећа:
Интерни број набавке:

Део II: Подаци о привредном субјекту
А: Подаци о привредном субјекту
Привредни субјект:
Назив:
Порески индентификациони број:
Адреса:
Особа или особе за контакт:
Телефон:
Адреса електронске поште:
Опште информације
Да ли је привредни субјект уписан у
регистар понуђача у Републици
Србији

Одговор

Одговор
Да

Не

Б: Подаци о заступницима привредног субјекта
Наведите имена и адресе лица овлашћених за заступање привредног субјекта:

Заступник, ако постоји
Пуно име и презиме:
Функција:
Поштанска адреса:
Телефон:
Адреса електронске поште:

Одговор

В: Подаци о подизвођачима (чије капацитете привредни субјект не користи)
Подизвођење
Да ли привредни субјект намерава да извршење
било ког дела уговора повери подизвођачима?

Одговор
Да

Не
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Ако да и ако је познато, наведите предложене
подизвођаче:
Ако је одговор да, доставите засебан образац ИИК у којем су наведени подаци
затражени у одељцима А и Б овог Дела и у Делу III за сваког подизвођача, који су
попуњени од стране тих подизвођача.
Део III: Основи за искључење
А: Обавезни основи за искључење
I.Основи повезани са осуђујућим кривичним Одговор
пресудама за кривична дела наведена у члану
111.Закона о јавним набавкама (у даљем тексту:
Закона) или одговарајућа кривична дела према
прописима државе седишта привредног субјекта
или државе држављанства физичког лица
Да ли је сам привредни субјект или његов законски Да
заступник осуђен за једно или више кривичних
дела, правоснажном пресудом донесеном пре
највише пет година или дуже, ако је правоснажном
пресудом утврђен дужи период забране учешћа у
поступку набавке који се и даље примењује?

Не

IIОснови повезани са измирењем пореза и Одговор
доприноса за обавезно социјално осигурање лица
Да ли је привредни субјект измирио све своје Да
доспеле обавезе пореза? Да ли је привредни
субјект измирио све своје доспеле обавезе
доприноса за обавезно социјално осигурање?
III Обавезе у области заштите животне средине,
социјалног и радног права
Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, у
периоду од претходне две године од дана истека
рока за подношење понуда, повредио обавезе у
области заштите животне средине?
Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, у
периоду од претходне две године од дана истека
рока за подношење понуда, повредио обавезе у
области социјалног права?
Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, у
периоду од претходне две године од дана истека
рока за подношење понуда, повредио обавезе у
области радног права?

Не

Одговор
Да

Не

Да

Не

Да

Не
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Ако је одговор да, да ли је привредни субјект
предузео мере да би доказао своју поузданост без
обзира на постојање основа за искључење у складу
са чланом 113. Закона?
IV Сукоб интереса
Одговор
Да ли је привредни субјект свестан неког сукоба Да
Не
интереса због свог учествовања у поступку
набавке?
Ако је одговор да, наведите појединости:

V Непримерен утицај на поступак
Одговор
Да ли привредни субјект може да потврди да није Да
покушао да изврши непримерен утицај на
поступак одлучивања наручиоца, дошао до
поверљивих података који би могли да му омогуће
предност у поступку набавке или је доставио
обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке
које се тичу искључења привредног субјекта,
избора привредног субјекта или доделе уговора?

Не

Део IV: Завршна изјава
Изјављујем да су претходно наведени подаци у Деловима II – III тачни и
истинити и да сам у потпуности свестан последица лажног приказивања
чињеница.
Изјављујем да сам у могућности, да на захтев наручиоца и без одлагања у
примереном року, доставим доказе о испуњености критеријума за квалитативни
избор привредног субјекта.
Пристајем да се наручиоцу омогући да прибави доказе, односно изврши
увид у доказе о испуњености критеријума које сам навео у Изјави о испуњености
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта директним приступом
бесплатној националној бази података у Србији или трећој држави.
У _________________
Датум
_____________________________
потпис привредног субјекта, односно
овлашћеног лица понуђача
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X.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
За предметну набавку уговор ће бити додељен економски најповољнијој понуди
одређеној на основу критеријума“цена“.
РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ УГОВОР БИТИ
ДОДЕЉЕН У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА КОЈЕ
СУ НАКОН ПРИМЕНЕ КРИТЕРИЈУМА ЈЕДНАКЕ
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања, поштујући законски рок
од најдуже 45 дана и услов Наручиоца не краће од 25 дана.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок плаћања.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што
ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све
те папире ставити у коверту плаве боје а исте у провидну кутију одакле ће извући само једну
коверту. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник
извлачења путем жреба.
Ова изјава се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно.
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XI

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ КРИТЕРИЈУМА ЗА
КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном
у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 03.06.2021. године,
најкасније до 10:30 сати на деловодник у седишту наручиоца. Ако је понуда поднета по
истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по
окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је
поднета неблаговремено.
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама
Наручиоца, дана 03.06.2021 године у 11:00 часова.
• Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да
пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање
у овом поступку, које је саставни део конкурсне документације, заведено и оверено
потписом овлашћеног лица понуђача.
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је
доставе до 27.05.2021. године до 10,30 сати, без обзира на начин достављања, у
запечаћеном омоту, на адресу: Градска управа – Одељење за јавне набавке, ул. Трг
револуције бр. 33/4, 16000 Лесковац, са назнаком: ,,Понуда за набавку на коју се Закон не
примењује – „Уља и мазива“ бр. НН057-1/21 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуђач је дужан да на
полеђини коверте назначи назив и адресу понуђача.
Понуде које стигну након наведеног рока (дана и сата), сматраће се
неблаговременим и неће бити узете у разматрање, и исте ће бити враћене понуђачима
неотворене.
Комисија за набавку на коју се закон не примењује, приступиће отварању
примљених понуда након истека рока за њихово подношење, односно 03.06.2021. године у
11,00 сати.
Oбрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за
њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да
обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен. На сваком
обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан, односно које лице је дужно да
образац потпише.
3. ПАРТИЈЕ
Предметна набавка није обликована по партијама.
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4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин на који је поднео основну понуду – непосредно или путем
поште у затвореној коверти или кутији.
Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси
наручиоцу измењене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз
пратећи допис, потписан од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или
допуне образложене. Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси
непосредно или путем поште, у затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да
опозива поднету понуду, а
који је потписан од стране овлашћеног лица понуђача.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа –
Одељење за јавне набавке, Лесковац, ул. Трг револуције бр. 33/4, са назнаком:
„Измена/Допуна/Опозив/Измена и допуна - понуде за набавку добара– „Уља
и мазива“, бр. НН057-1/21 – НЕ ОТВАРАТИ“.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена
у динарима, а не у процентима.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, број
телефона и контакт особу.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди, број телефона и контакт особу.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да
мења, нити да допуњује своју понуду.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач који намерава да извршење дела уговора повери подизвођачу, дужан
је да у понуди наведе:
1) који део уговора намерава да повери подизвођачу (по предмету или у количини,
вредности или проценту);
2) податке о подизвођачима;
3) да ће наручилац непосредно да плаћа подизвођачу за део уговора који је он
извршио, уколико подизвођач захтева да му се доспела потраживања плаћају
непосредно.
Подаци из става 1. морају да буду наведени у уговору о набавци, ако је
привредни субјект поверио подизвођачу део уговора о набавци.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може да поднесе група понуђача као заједничку 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.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење набавке, а који обавезно садржи податке о:
1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
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2.
3.
4.
5.
6.

Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
Понуђачу који ће издати рачун;
Рачуну на који ће бити извршено плаћање;
Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за изршење уговора.

8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА,
ГАРАНТНОГ РОКА, КАО И ЕВНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање пружених услуга из предмета понуде врши се без аванса, односно
сукцесивно и то на бази испостављене фактуре за извршену добара „„Уља и мазива““ у
року који је понуђач дао у понуди након испоруке добара и пријема фактуре.
Исплатну документацију испоставља понуђач, најкасније у року од 3 дана од
дана испоруке.
Уколико понуђач не достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања
се продужава за онолико дана колико је понуђач каснио са доставом исте.
Плаћање се врши на основу оригиналне фактуре у 2 (два) примерка и коначног
извештаја уз одговарајући опис пружених услуга у року не дужем од ____ дана од дана
пријема рачуна.
( не краће од 25 и не више од 45 дана од дана пријема рачуна)
Уколико је рок плаћања краћи или дужи од траженог, понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Захтеви у погледу рока и места испоруке добара
Место испоруке је ФЦО магацин Наручиоца у Лесковцу, Град Лесковац, Градска
управа, Одељење за општу управу и заједничке послове града Лесковца, Ул. Пана Ђукића бр.
9-11, 16 000 Лесковац.
Добра морају задовољити техничке карактеристике прописане стандардима и у
погледу физичко-хемијских карактеристика и поседовати техничку документацију, (Уверења
о квалитету, Сертификате, Атесте…) која мора на први захтев Купца да буде достављена.
Роба мора бити оригинална, фабрички нова, без икаквих оштећења и произвођачких
недостатака у оригиналном паковању произвођача са видно означеном декларацијом
произвођача.
Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
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Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке, с тим да ће се за
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА СРЕДСТАВА ОБАВЕЗА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Наручилац за ову предметну набавку не захтева средства обезбеђења, којим
понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку набавке.
11.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ О НАБАВЦИ, КАО И ДА МОЖЕ ДА УКАЖЕ
НАРУЧИОЦУ
И
НА
ЕВЕНТУАЛНО
УОЧЕНЕ
НЕДОСТАТКЕ
И
НЕПРАВИЛНОСТИ У ДОКУНЕТАЦИЈИ О НАБАВЦИ
Привредни субјект може, у писаној форми на адресу наручиоца или на е-mail
адресу javnanabavkadenic@gmail.rs, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са документацијом о набавци, при чему може да укаже наручиоцу
уколико сматра да постоје недостаци или неправилности у документацији о набавци,
најкасније 6 (шест) дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће најкасније 4-ог дана пре истека рока за подношење понуда од
пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, или уоченим недостацима/неправилностима у документацији о
набавци одговор објавити на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима у вези набавке – „Уља и мазива“,
НН057-1/21.
У случају измене или допуне конкурсне документације, наручилац може
продужити рок за подношење понуда уколико је то неопходно.
12. ОБАВЕШТЕЊЕ О УПОТРЕБИ ПЕЧАТА
Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна.
13. ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗЈАВИ О ИНТЕГРИТЕТУ
Приликом сачињавања понуде, Изјава о интегритету је саставни део обрасца
понуде, чиме привредни субјект потврђује да под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да је своју понуду поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима и да гарантује тачност података у понуди.
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XII.

ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
ОВЛАШЋЕЊЕ
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)

из __________________________ ул. ________________________________
____________ бр.л.к. __________________________ овлашћује се да у име
________________________________________________________________
(назив понуђача)
из ________________________, може да учествује у поступку за набавку број
НН057-1/21-добра „Уља и мазива“, корисника Град Лесковац, Градска управа,
Одељење за општу управу и заједничке послове града Лесковца, ул. Пана Ђукића бр.
9-11, 16 000 Лесковац.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног
отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка отварања пристиглих понуда у поступку
наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.
Дана: ___ . ___ . 20___. године
П О Н У Ђ А Ч/
НОСИЛАЦ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
______________________
(потпис овлашћеног лица)
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XIII.

ОБРАЗАЦ
ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ

ПОДНОСИЛАЦ:
Назив понуђача: __________________________
Седиште :_________________________________
Улица и број: ______________________________
Телефон: _________________________________
е-маил: __________________________________
Матични број:______________________________
ПИБ:_____________________________________
Име и презиме овлашћеног лица за контакт:
________________________________________
(Попуњава Понуђач)
ПРИМАЛАЦ:
ГРАД ЛЕСКОВАЦ, ГРАДСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, Ул. ТРГ
РЕВОЛУЦИЈЕ Бр. 33/4 СПРАТ, 16 000 ЛЕСКОВАЦ

ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА „УЉА И МАЗИВА“,
корисника Град Лесковац, Градска управа, Одељење за општу управу и заједничке
послове града Лесковца, ул. Пана Ђукића бр. 9-11, 16 000 Лесковац, у поступку набавке
на коју се ЗЈН не примењује.
НЕ ОТВАРАТИ!
Датум и сат подношења: ___.___.20___ година, ___.сати___.минута
Деловодни број понуде: ___________________
( попуњава секретар наручиоца )

_________________
(потпис секретара наручиоца)
М.П

Напомена: овај образац се предаје код секретара наручиоца у случају непосредног
подношења понуде и представља потврду наручиоца о дану и времену подношења понуде.
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XIV.
ОБРАЗАЦ
САГЛАСНОСТ ПОНУЂАЧА ЗА ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача/носица групе
Седиште понуђача/носиоца групе
Одговорна особа (потписник уговора)
Порески број рачуна понуђача/носиоца групе
Матични број понуђача/носиоца групе

САГЛАСНОСТ ПОНУЂАЧА
ЗА ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Сагласни смо да Наручилац може уз доле потписану сагласност понуђача да изврши
исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.
Наручилац ће исправке вршити на следећи начин:
Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен
словима сматраће се тачним;
Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се
сматрати тачном.
Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности понуђене
цене, износ формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим.
Дана: ___ . ___ . 20___. године
П О Н У Ђ А Ч/ НОСИЛАЦ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
______________________
(потпис овлашћеног лица)
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Пропратни образац (попунити и залепити на коверту/кутију)
Датум и сат подношења (попуњава Наручилац):
ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ!
У складу са чланом (чл. 27. став 1. тачка 1)
Закон о јавним набавкама “Сл. Гл. РС” бр. 91/2019)

за набавку
ДОБАРА „УЉА И МАЗИВА“,.

корисника Град Лесковац, Градска управа, Одељење за општу управу и заједничке
послове града Лесковца, ул. Пана Ђукића бр. 9-11, 16 000 Лесковац,
у поступку набавке на коју се ЗЈН не примењује.
РЕДНИ БРОЈ __________
НАРУЧИЛАЦ:
Град Лесковац
Градска управа
Одељење за јавне набавке града Лесковца
Трг Револуције, бр. 33/IV, 16 000 Лесковац
ПОНУЂАЧ:
Пун назив: ____________________
Пуна адреса: ____________________
број телефона: ____________________
број телефакса: ____________________
електронска адреса: ____________________
име и презиме лица за контакт и функција:
_______________________________________________
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