Дом ученика средњих школа Ниш

Конкурсна документација – енергетске услуге (гориво, уља и мазива)

ПОТВРДА
О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку ЈНД-М број 04/2013
НАБАВКА БЕНЗИНА
за потребе Дома ученика средњих школа
Потврђујем да сам у име понуђача
Назив понуђача: __________________________________
Адреса понуђача: ________________________ бр. _____
Место: __________________________________________
Контакт особа: ___________________________________
Контакт телефон: _______________ факс: ____________
Е mail: _____________________________
преузео конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности ЈНД-М 04/13: Енергетске услуге,

обликоване по партијама бр. 3 – гориво и бр. 4 – уља и мазива.
ВАЖНО: Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације проследити свим
понуђачима за које има доказ да су преузели конкурсну документацију.
У случају да потписану и оверену Потврду о преузимању конкурсне документације понуђач не достави
Наручиоцу поштом на адресу Дом ученика средњих школа ул. Косовке девојке бр.6, 18000 Ниш, или
скенирану на и-мејл: domucenikanis@gmail.com Наручилац не преузима никакву одговорност везано за
члан 63. Закона о јавним набавкама.
ДАТУМ:

___________________________

Овлашћено лице:

___________________________

ПОТПИС:

___________________________
М.П.
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КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара
- Енергетске услуге –
- Партија 3: гориво
- Партија 4: уља и мазива

Дом ученика средњих школа
Ул. Косовке девојке бр. 6
18000 Ниш
Број набавке: ЈНД - М 04/2013

Крајњи рок за достављање понуда:
Јавно отварање понуда:

Датум и време:
29. октобар 2013. до 10 °°
29. октобар 2013. у 11 °° сати

Ниш, октобар 2013. год.
2 од 36

Дом ученика средњих школа Ниш

Конкурсна документација – енергетске услуге (гориво, уља и мазива)

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12),
члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/13) и
Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1503 од 09.10.2013. године
Наручилац: Дом ученика средњих школа из Ниша
је припремио

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за јавну набавку добара мале вредности

енергетске услуге и материјали за саобраћај
- обликована по партијама Број набавке: ЈНД-М 04/2013
САДРЖАЈ
ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ДОДАТНИ УСЛОВИ






















ПРИЛОЗИ
Образац бр. 1 – Изјава да испуњава све услове из конкурсне документације
Образац бр. 1а – Изјава да испуњава услове из Чл.76
Образац бр. 2 – Изјава о испуњењу услова из Чл.75
Образац бр. 3 – Изјава о независној понуди
Образац бр. 4 – Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем
Образац бр. 5 – Подаци о понуђачу
Образац бр. 6 и бр. 6 а – Спецификација
Образац бр. 7 – Изјава понуђача
Образац бр. 8 и бр. 8 а – Модел уговора
Образац бр. 9 – Образац трошкова припреме понуде
Образац бр. 10 – Менично овлашћење за повраћај аванса
Образац бр. 11 и 11 а - ПОНУДА
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На основу чл. 39. и чл. 61 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12),
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“, бр. 29/13) и Одлуке о покретању
поступка јавне набавке мале вредности број 1503 од 09.10.2013. године припремљена је :

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара мале вредности
- Енергетске услуге и материјали за саобраћај - - обликована по партијама за 2013. годину
Дом ученика средњих школа
Ниш
Број набавке: ЈНД-М 04/2013.
ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Назив и адреса наручиоца:

Дом ученика средњих школа
Ул. Косовке девојке бр. 6, Ниш
ПИБ - 100620992
Матични број - 07174845
www.domucenikasrednjihskolanis.info
www.domucenikanis@gmail.com
2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке ЈНД-М бр. 04/2013 је набавка добара, Енергетске услуге и
материјали за саобраћај, обликована по партијама:
Партија 3. Гориво (МБ 95 и еуро дизел); 09100000
Партија 4. Уља и мазива; 09210000.
4. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Особа за контакт: Игор Крњајић, контакт телефон и факс 018/4212-051
e-mail: domucenikanis@gmail.com
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На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,бр. 124/12), Дом ученика
средњих школа из Ниша и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број
1503 од 09.10.2013. године

Дом ученика средњих школа из Ниша ( у даљем тексту: Наручилац)
упућује

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Број јавне набавке: ЈНД-М 04/2013.

ДОБРА: Енергетске услуге и материјали за саобраћај,
обликована по партијама
Партија 3. Гориво (МБ 95 и еуро дизел)
Партија 4. Уља и мазива

 Предметна конкурсна документација се доставља уз позив за подношење понуда;
 Поступак јавне набавке је поступак прикупљања понуда;
 Врста предмета јавне набавке је набавка добара – енергетских услуга и материјала за
саобраћај, обликована по партијама за потребе Дома ученика средњих школа из Ниша.
 Критеријум за доделу уговора – најнижа понуђена цена;
 Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за достављање понуда и конкурсном
документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона
о јавним набавкама, што доказује на начин дефинсан конкурсном документацијом;
Преузимање конкурсне документације:
- Конкурсна документација се може преузети:
 на адреси Наручиоца : Дом ученика средњих школа, улица Косовке девојке бр. 6, 18000
Ниш, сваког радног дана у периоду од 08:00 – 15:00 часова;
 на интернет страници наручиоца www.domucenikasrednjihskolanis.info
 на Порталу јавних набавки.
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Начин подношења понуда, рок за подношење понуда, место, време и начин отварања
понуда:

Понуде се достављају у писаном облику у складу са конкурсном документацијом и позивом за
подношење понуда, на српском језику у затвореној коверти са назнаком на коверти:

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА
САОБРАЋАЈ (обликована по партијама) са назнаком партије:
ПАРТИЈА 3. - ГОРИВО;
ПАРТИЈА 4. - УЉА И МАЗИВА,
ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НИШ, бр. јавне набавке
ЈНД-М 04/2013. – НЕ ОТВАРАЈ“.
На полеђини коверте ОБАВЕЗНО написати назив, адресу и телефон понуђача.
Рок за подношење понуда: 29.10.2013. године до 10 °° часова на адресу Дома
ученика средњих школа, улица Косовке девојке број 6, 18000 Ниш.
Отварање понуда је јавно и обавиће се 29.10.2013.године у 11°° часова, у
управној згради Дома ученика средњих школа у улици Косовке девојке бр. 6.
Благовременом понудом ће се сматрати све понуде које су примљене од стране
наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда. Понуде које стигну после
наведеног рока, сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и
по окончању поступка биће враћене понуђачу са назнаком да је понуда поднета
неблаговремено.
Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који присуствују поступку
отварања понуда, предају пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора о јавној набавци у року од 10 дана
од дана отварања понуда.
Особа за контакт: Игор Крњајић, контакт телефон и факс: 018/4212-051
e-mail: domucenikanis@gmail.com
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.1. ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ:
Набавка добара – ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ,
ОБЛИКОВАНИХ ПО ПАРТИЈАМА, за потребе Наручиоца према спецификацији
производа која је саставни део конкурсне документације.
1.2. ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда и документација која се подноси мора бити састављена на српском језику.
1.3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
1.4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште, мора да обезбеди да иста буде
примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном
документацијом и исти морају бити попуњени читко, потписани и оверени од стране
овлашћеног лица понуђача у свему према конкурсној документацији.
1.5. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и подношења понуде, и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
1.6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, тако што ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној коверти
са назнаком: „ИЗМЕНА / ДОПУНА / ОПОЗИВ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА ЕНЕРГЕТСКИХ СУЛУГА И МАТЕРИЈАЛА ЗА
САОБРАЋАЈ, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ НИША, БРОЈ НАБАВКЕ: ЈНД-М 04/2013 – НЕ ОТВАРАЈ.“
На полеђини коверте обавезно написати: назив, адресу и телефон понуђача.
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1.7. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;
1.8. Понуђач може да поднесе само једну понуду за предметну набавку;
1.9. За предметну набавку закључиће се уговор.
1.10.

ВАЛУТА

Понуђач је дужан да у понуди искаже цену у динарима без ПДВ-а;
Посебно исказати укупни ПДВ, као и укупну цену са ПДВ-ом;
Наручилац дозвољава промену цене само из објективних разлога као што је раст или
пад цене сирове нафте на тржишту. О свакој промени понуђач је дужан да писмено
обавести наручиоца и достави наручиоцу измењен ценовник. Измењене цене не могу
бити веће од упоредивих тржишних цена.

1.11.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице, може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуда. Питања се достављају на меморандуму понуђача
који има заводни број и датум са потписом овлашћеног лица понуђача, на адресу:
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, ул. Косовке девојке број 6, 18000 Ниш.
Комуникација између заинтересованих лица и наручиоца у поступку јавне набавке, врши
се у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12).
1.12.
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид)
код понуђача односно његовог подизвођача;
1.13.
ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунарских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончању поступка отварања понуда;
1.14. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач;
1.15. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања
понуда.
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1.16. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 (десет) дана од дана
отварања понуде.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
1.17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
Најповољнијом понудом ће се сматрати понуда са најнижом понуђеном ценом.
У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, предност има онај понуђач
који има већу мрежу пумпних станица.
1.18. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Наручилац ће по извршеној уплати или по испостављеном рачуну од стране изабраног
понуљача, динарских средстава на текући рачун изабраног понуђача вршити
сукцесивно преузимање бензина коришћењем компанијских картица, ваучера или
осталих предвиђених начина понуђача.
1.19. ИСПОРУКА
Испорука бензина вршиће се на територији Републике Србије, односно, на пумпним
станицама понуђача.

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Захтев за заштиту
права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако
Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца
најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева
за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о
уплати таксе.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке и објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у
року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
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ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице или пословно
удружење у њихово име. Захтев за заштиту права мора да садржи све податке из члана 151.
става 1. тачке од 1) до 7) Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка, против сваке радње
наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да захтев достави на начин да га Републичка
комисија за заштиту права и наручилац приме у најкраћем могућем року. Ако се захтев
доставља непосредно, електронском поштом или факсом, подносилац захтева мора имати
потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се доставља путем поште мора се
послати препоручено са повратницом. Ако наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је
захтев достављен дана када је пријем одбијен.
Уз захтев за заштиту права прилаже се потврда банка о уплати таксе из члан 156. став 1.
тачка 3). Закона о јавним набавкама из које се види да је уплата коначно реализована.
Такса се плаћа у износу од 40.000,00 динара, ако следи:
сврха плаћања

Републичка административна такса за јавну набавку,
Број ЈНД-М 04/2013.

корисник/прималац

Буџет Републике Србије

шифра плаћања

153

број рачуна

840-742221843-57

број модела
позив на број

97
50-016
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ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(Члан 75. Закона о јавним набавкама)
1.1.
Да је регистрован код надлежног органа, односно, уписан у одговарајући
регистар.
1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
1.3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања, односно слања позива за подношење понуда.
1.4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.

Доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС», бр. 124/ 2012. )
Понуђач као доказ о испуњености услова прописаних чл. 75. и 76. ЗЈН доставља
«ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА» дату под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу.
Образац Изјаве чини саставни део конкурсне документације (Прилог бр.1)
1.5. Понуђач, односно кандидат, односно добављач, дужан је да без одлагања писмено
обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка
јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора и током
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
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Средства финансијског обезбеђења
Уколико наручилац подноси понуду са авансним начином плаћања дужан је да уз
понуду достави меницу за повраћај аванса у складу са чланом 61. став 8. Закона о јавним
набавкама, и то:
Бланко соло меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
НБС. Оригинал соло бланко меница мора бити прописно потписана и печатирана (важи за
правна лица и предузетнике) од стране издаваоца без попуњавања осталих битних
елемената менице
Копију депо картона и менична овлашћења (у два примерка) и потврдом о
регистрацији меница са клаузулом „без протеста“ доставити приликом закључења уговора.
Рок важења менице је 90 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, благовремено не потпише
уговор о јавној набавци, у складу са захтевима из конкурсне документације.
Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбјена као неприхватљива.
Доказ:
 КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА – КОПИЈА
 МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА
 ЗАТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ
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Образац бр. 1
На основу члана 75 став 1 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12)
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ
Изјављујем да испуњавам услове предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник Републике Србије'', бр.124/12) и то:
1.

Да је предузеће регистровано код надлежног органа, односно уписано у одговарајући
регистар;

2.

Да предузеће и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;

3.

Да према предузећу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4.

Да је предузеће измирило доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Место и датум

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

____________________

________________________________
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(Члан 76. Закона о јавним набавкама)

Да Понуђач има распоређеност пумпних станица понуђача на целој територији Републике
Србије, тј. у свим већим градовима и местима где се налазе магистрални путеви (Образац
1а).
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Образац бр. 1а
На основу члана 76. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12) под
пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ
Изјављујем да испуњавам услове предвиђене чланом 76. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник Републике Србије'', бр.124/12) .

Место и датум

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

____________________

________________________________
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Образац бр. 2

ИЗЈАВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао
и поштујем обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити радне средине, као и да сам ималац права интелектуалне својине.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

____________________

____________________________
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Образац бр. 3

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуду
подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима за
јавну набавку добара мале вредности број ЈНД-М 04/2013. – енергетксе улуге и материјали
за саобраћај, обликована по партијама, за потребе Дома ученика средњих школа Ниш.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

____________________

_______________________________
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Образац бр. 4

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да у понуди за
јавну набавку добара мале вредности број ЈНД-М 04/2013. – енергетксе улуге и материјали
за саобраћај, обликована по партијама, за потребе Дома ученика средњих школа Ниш, не
учествујем са подизвођачем.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

____________________

____________________________

18 од 36

Дом ученика средњих школа Ниш

Конкурсна документација – енергетске услуге (гориво, уља и мазива)

Образац бр. 5

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
У поступку јавне набавке добара мале вредности број ЈНД-М 04/2013

ПУН НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
СЕДИШТЕ И АДРЕСА
ПОНУЂАЧА:
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ
БАНКЕ:
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:

Одговорно лице потврђује и лично јемчи да су документа приложена уз понуду верна
оригиналу и да су, на дан подношења понуде важећа у погледу чињеница изнетих у њима.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

____________________

______________________
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Образац бр. 6

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И СТРУКТУРА ЦЕНЕ
ПАРТИЈА 3. ГОРИВО (Европремијум БМБ минимум 95 октана и ЕУРО ДИЗЕЛ)
За јавну набавку добара мале вредности бр. ЈНД-М 04/2013

Ред.бр.

Назив добра

Јед.
мере

Количина

1.

Европремијум
БМБ минимум 95
октана

литар

5300

2.

Еуро дизел

литар

2650

/

УКУПНО

/

/

Цена по јед. мере
без ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

Распрострањеност мреже продајних места:
__________________________________________________________________
(Број продајних места - пумпних станица на целој територији Републике Србије)
Напомена: Појам на целој територији подразумева се равномерна распоређеност пумпних
станица понуђача на целој територији Републике Србије, тј. у свим већим градовима и
местима где се налазе магистрални путеви.

Комерцијалне и друге повољности:
_______________________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________________
Напомена: Испорука горива вршиће се на пумпним станицама понуђача за компанијске
картице или ваучере које издаје понуђач након закључења уговора.
Место и датум

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

____________________

______________________
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Образац бр. 6а

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И СТРУКТУРА ЦЕНЕ
ПАРТИЈА 4. УЉА И МАЗИВА
За јавну набавку добара мале вредности бр. ЈНД-М 04/2013

Ред.бр.

Назив добра

Јед.
Мере

Количина

1.

Уља SAE W15/40
за диел моторе

литар

15

2

Уља SAE W15/40
за диел моторе

литар

20

3.

Уље за мешавину

литар

5

4.

Товатна маст

кг

10

/

УКУПНО

/

/

Цена по јед. мере
без ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

Комерцијалне и друге повољности:
_______________________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________________

Место и датум

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.
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____________________

______________________

Образац бр. 7

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

1 . При састављању понуде, поштовали смо техничке и остале захтеве наручиоца;
1. Располажемо са људским и материјалним ресурсима за извршење предметне набавке;
2. Понуду смо саставили по свим условима из конкурсне документације, са њима се у
целости слажемо и они су саставни део понуде;
3. Сагласни смо да потпишемо Уговор састављен према предлогу који је саставни део
конкурсне документације.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

____________________

______________________________
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Образац бр.8
МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 113. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр.124/12), а по
спроведеној јавној набавци добара мале вредности – енергетске услуге и материјали за
саобраћај (обилкована по партијама), за потребе Дома ученика средњих школа Ниш закључује се

УГОВОР
О НАБАВЦИ ДОБАРА – Енергетске услуге и материјали за саобраћај,
ПАРТИЈА 3 - Гориво (Европремијум БМБ минимум 95 октана и еуро дизел)
за потребе Дома ученика средњих школа Ниш
Закључен између:
1. Дома ученика средњих школа у Нишу, ул. Косовке девојке бр. 6, матични број 07174845,
ПИБ 100620992, текући рачун бр. 840-574667-11 код Управе за трезор у Нишу, кога заступа
директора Марија Ранђеловић (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) и
2. ____________________________________________, Ул. ____________________________,
ПИБ __________________, текући рачун бр. _________________________ код банке
_________________________ (у даљем тексту Понуђач), кога заступа директор/власник
______________________________________.
За оба уговарача у даљем тексту Уговорне стране.
Члан 1.
Основ за уговарање
Уговорне стране констатују:
• Да је Наручилац на основу чл. 39 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1503 од
09.10.2013.године, спровео поступак јавне набавке мале вредности ЈНД-М бр. 04/2013 –
набавка добара ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ (обликоване по
партијама), Партија 3. Гориво (Европремијум БМБ минимум 95 октана и еуро дизел) и
Партија 4. Уља и мазива, за потребе Дома ученика средњих школа у Нишу.
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• Да је понуђач дана ____________ 2013. године доставио понуду бр. _________, партија број
3. која у потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне документације, а која се
налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
• Да је Наручилац у складу са чл. 107 ст. 3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС
бр.124/12“), као и Одлуке о додели уговора број ____________ од __________ 2013. године,
изабрао понуду понуђача __________________________________________ као најповољнију.
• Да се уговор за јавну набавку мале вредности ЈНД-М 04/2013 закључује за период од
________________ до ______________ 2013. године, или до истека количина предвиђених у
спецификацији или до расписивања новог тендера.
Члан 2.
Предмет уговора
Предмет уговора је набавка добара – Енергетске услуге и материјали за саобраћај,
за потребе Дома ученика средњих школа у Нишу, Партија 3 - Гориво (Европремијум БМБ
минимум 95 октана и еуро дизел) за потребе Дома ученика средњих школа у Нишу, а у
свему према понуди бр. __________ од ___________ 2013. године усвојеној у поступку јавне
набавке мале вредности ЈНД-М 04/2013 на основу Одлуке о додели уговора број ________ од
_________ 2013. године.
Понуђач се обавезује да Наручиоцу за потребе његових возила испоручује нафтне
деривате на својим бензинским станицама. Списак бензинских станица Понуђача саставни је
део овог Уговора.
Наручилац се обавезује да Понуђачу достави потписан и печатом оверен списак својих
моторних возила са регистарским бројевима – називом корисника и врстом нафтних
деривата, који представља део овог Уговора.

24 од 36

Дом ученика средњих школа Ниш

Конкурсна документација – енергетске услуге (гориво, уља и мазива)

Члан 3.
Обавезе понуђача
Понуђач се обавезује да ће извршити испоруке добара за потребе Дома ученика по
спецификацији из прихваћене понуде у периоду важења уговора и то од ____________
године до _____________ године или до истека количина предвиђених у спецификацији или
до расписивања новог тендера.
Понуђач гарантује квалитет испоручене робе прописан техничким нормативима и
стандардима за ту врсту робе, као и износ јединичних цена за робу, а које су наведене у
спецификацији из понуде број ______________, конкурсној документацији, техничкој
спецификацији, сагласно утврђеним роковима у овом уговору, према законима, прописима,
стандардима и нормативима, правилима и етици струке.
Члан 4.
Период важења уговора
Уговор за јавну набавку мале вредности ЈНД-М 04/2013 - набавка Енергетских услуга и
материјали за саобраћај, Партија 3. Гориво (Европремијум БМБ минимум 95 октана и еуро
дизел) за потребе Дома ученика средњих школа из Ниша.
Уговор престаје да важи када протекне период за који је закључен. Уговор може да
престане да важи и пре протека периода за који је закључен када се испуни процењена
вредност за јавну набавку број ЈМД-М 04/2013 - набавка Енергетских услуга и материјали за
саобраћај, Партија 3. Гориво (Европремијум БМБ минимум 95 октана и еуро дизел) за
потребе Дома ученика средњих школа из Ниша.
Члан 5.
Обавезе наручиоца
Наручилац одређује висину и динамику уплата на рачун Понуђача за коришћење
картица/ваучера. Сходно условима из понуде број ____________, наручилац може вршити
уплату авансно на основу предрачуна или на основу валуте по пријему рачуна за испоручена
добра.
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Члан 6.
Уговорена цена
Уговорне стране су сагласне да ће се у периоду важења уговора од ____________
године до________________. године за услуге набавке добара за потребе Дома ученика
средњих школа у Нишу, примењивати јединичне цене исказане у прихваћеној понуди
понуђача бр. ______________.
Понуђач ће јединичне цене исказане у прихваћеној понуди бр. _____________ бити у
могућности да промени само сходно одлукама понуђача у складу са законом и подзаконским
актима, тако да ће се у случају промене примењивати она цена која буде важила на дан
испоруке.
Члан 7.
Прелазне и завршне одредбе
На све односе између Наручиоца и Понуђача који нису регулисани овим уговором,
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Све евентуалне спорове који настану из или поводом уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Понуђача не могу да се реше споразумно,
спорове ће решавати Привредни суд у Нишу.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) за сваку
уговорну страну.

Понуђач:

М.П.

Наручилац
Дом ученика средњих школа Ниш

__________________________
М.П. ______________________

Директор
М.П. _________________________
Марија Ранђеловић
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Образац бр. 8а
МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 113. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр.124/12), а по
спроведеној јавној набавци добара мале вредности – енергетске услуге и материјали за
саобраћај (обилкована по партијама), за потребе Дома ученика средњих школа Ниш закључује се

УГОВОР
О НАБАВЦИ ДОБАРА – Енергетске услуге и материјали за саобраћај,
ПАРТИЈА 4 – Уља и мазива
за потребе Дома ученика средњих школа Ниш
Закључен између:
1. Дома ученика средњих школа у Нишу, ул. Косовке девојке бр. 6, матични број 07174845,
ПИБ 100620992, текући рачун бр. 840-574667-11 код Управе за трезор у Нишу, кога заступа
директора Марија Ранђеловић (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) и
2. ____________________________________________, Ул. ____________________________,
ПИБ __________________, текући рачун бр. _________________________ код банке
_________________________ (у даљем тексту Понуђач), кога заступа директор/власник
______________________________________.
За оба уговарача у даљем тексту Уговорне стране.
Члан 1.
Основ за уговарање
Уговорне стране констатују:
• Да је Наручилац на основу чл. 39 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1503 од
09.10.2013.године, спровео поступак јавне набавке мале вредности ЈНД-М бр. 04/2013 –
набавка добара ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ (обликоване по
партијама), Партија 3. Гориво (Европремијум БМБ минимум 95 октана и еуро дизел) и Партија
4. Уља и мазива, за потребе Дома ученика средњих школа у Нишу.
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• Да је понуђач дана ____________ 2013. године доставио понуду бр. _________, партија број
4. која у потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне документације, а која се
налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
• Да је Наручилац у складу са чл. 107 ст. 3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС
бр.124/12“), као и Одлуке о додели уговора број ____________ од __________ 2013. године,
изабрао понуду понуђача __________________________________________ као најповољнију.
• Да се уговор за јавну набавку мале вредности ЈНД-М 04/2013 закључује за период од
________________ до ______________ 2013. године.
Члан 2.
Предмет уговора
Предмет уговора је набавка добара – Енергетске услуге и материјали за саобраћај,
за потребе Дома ученика средњих школа у Нишу, Партија 4 – Уља и мазива за потребе
Дома ученика средњих школа у Нишу, а у свему према понуди бр. __________ од
___________ 2013. године усвојеној у поступку јавне набавке мале вредности ЈНД-М 04/2013
на основу Одлуке о додели уговора број ________ од _________ 2013. године.
Члан 3.
Обавезе понуђача
Понуђач се обавезује да ће испоручити добра за потребе Дома ученика по
спецификацији из прихваћене понуде у периоду важења уговора и то од ____________.
године до _____________ године. Понуђач гарантује квалитет испоручене робе прописан
техничким нормативима и стандардима за ту врсту робе, као и износ јединичних цена за
робу, а које су наведене у спецификацији из понуде број ______________, конкурсној
документацији, техничкој спецификацији, сагласно утврђеним роковима у овом уговору,
према законима, прописима, стандардима и нормативима, правилима и етици струке.
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Члан 4.
Период важења уговора
Уговор за јавну набавку мале вредности ЈНД-М 04/2013 - набавка Енергетских услуга и
материјали за саобраћај, Партија 4. Уља и мазива, за потребе Дома ученика средњих школа
из

Ниша,

закључује

се

за

период

почев

од

____________________.

године

до

____________________.године или до испоруке свих тражених количина или до расписивања
новог тендера.
Уговор престаје да важи када протекне период за који је закључен. Уговор може да
престане да важи и пре протека периода за који је закључен када се испуни процењена
вредност за јавну набавку број ЈМД-М 04/2013 - набавка Енергетских услуга и материјали за
саобраћај, Партија 4. Уља и мазива, за потребе Дома ученика средњих школа из Ниша.
Члан 5.
Обавезе наручиоца
Наручилац је обавезан да испоруку добра – Енергетске услуге и материјали за
саобраћај, Партија 4. Уља и мазива, за потребе Дома ученика средњих школа Ниш, плаћа по
испостави фактуре понуђача и то у року од __________ дана од дана достављања фактуре.
Наручилац ће плаћање вршити на рачун понуђача бр. ____________________ код Банке
___________, са позивом на број пристигле фактуре.
Члан 6.
Уговорена цена и рок испоруке добара
Уговорне стране су сагласне да ће се у периоду важења уговора од ____________
године до________________. године за испоруку добара – Енергетске услуге и материјали за
саобраћај, Партија 4. Уља и мазива, за потребе Дома ученика средњих школа у Нишу,
примењивати јединичне цене исказане у прихваћеној понуди понуђача бр. _______________.
Цена је фиксна и не може се мењати осим ако наступи поремећај на тржишту који
битно утиче на реализацију уговора (раст цена на мало преко 5% према званичним подацима
Републичког завода за статистику).
Рок испоруке добара – Енергетске услуге и материјали за саобраћај, Партија 4. Уља и
мазива, не може бити дужи од _______ дана, од дана требовања од стране наручиоца.
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Члан 7.
Прелазне и завршне одредбе
На све односе између Наручиоца и Понуђача који нису регулисани овим уговором,
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Све евентуалне спорове који настану из или поводом уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Понуђача не могу да се реше споразумно,
спорове ће решавати Привредни суд у Нишу.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) за сваку
уговорну страну.

Понуђач:

М.П.

Наручилац
Дом ученика средњих школа Ниш

__________________________
М.П. ______________________

Директор
М.П. _________________________
Марија Ранђеловић
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Образац бр.9
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкови припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.

_______________________________________________________________________________

Укупан износ трошкова:

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средстава обезбеђења, под условом да понуђач тражи накнаду тих трошкова у својој понуди.

М.П.
Потпис овлашћеног лица
________________________________
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Образац бр.10
На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК:

Пун назив и седиште: ____________________________________________
ПИБ: _______________________ Матични број: ______________________
Текући рачун: ____________________ код: _____________________ банке
Издаје

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
предаје се приликом закључивања уговора
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК:

Пун називи седиште: _____________________________________________

(поверилац)

ПИБ: _______________________ Матични број: ______________________
Текући рачун:____________________код: ______________________ банке

Предајемо
Вам
1
(једну)
потписану
и
оверену,
бланко
соло
меницу,
сер. бр. __________________ као средство финансијског обезбеђења и Овлашћујемо
_____________________________________________________________ (Пун назив и седиште корисника), као
Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од _________________ динара
(И
словима
_____________________________________________
динара),
по
Уговору
о
_________________________________________ (навести предмет уговора) бр. _________ од __________
године (заведен код наручиоца-повериоца) и бр._____________ од __________ године (заведен код извођача
радова/добављача добара-дужника), као средство финансијског обезбеђења за повраћај (правдање)
исплаћеног Аванса, уколико _____________________________________ (назив дужника), као
дужник не изврши уговорене обавезе у предвиђеном року.
Издата Бланко соло меница сер. бр.___________________ може се поднети на наплату у року
доспећа утврђеном Уговором бр. _________ од __________ године (заведен код наручиоца-повериоца) и
бр._____________ од __________ године (заведен код извођача радова/добављача добара-дужника).
Овлашћујемо _________________________________________ (Пун назив и седиште повериоца), као
Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности –
бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату
– издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр._________________ код
______________________Банке а у корист текућег рачуна Повериоца бр.___________________ код
______________________ Банке.
Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до:
промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање
средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових
правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.Дужник се одриче
права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање
задужења по овом основу за наплату.Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање
Дужника ____________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један)
примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
Прилог: - картон депонованих потписа

Место и датум издавања Овлашћења:
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
МП

Потпис овлашћеног лица
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Образац бр. 11
На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке бр. ЈНД-М 04/2013 чији је
предмет набавка добара – Енергетске услуге и материјали за саобраћај. Партија 3. Гориво
(Европремијум БМБ 95 и еуро дизел), д о с т а в љ а м о

ПОНУДУ
Партија 3 - Гориво (Европремијум БМБ минимум 95 октана и еуро дизел)
Понуду подносимо (заокружити једну од понуђених опција):
а) самостално; б) заједничка понуда; в) са подизвођачем
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА И СЕДИШТЕ
МАТИЧНИ БРОЈ
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
ПИБ
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: _____________________ дин
ПДВ: _____________________ дин
УКУПНО СА ПДВ-ом: _____________________ дин
Напомена: Понуда се подноси по свим ставкама, уколико нема понуде по свим ставкама
понуда се неће разматрати.
Рок важења понуде:
Понуда важи ____________________ (рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од
дана отварања понуда)
Рок плаћања: ___________________ (не може бити дужи од 45 дана у складу са чланом 4.
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама).
Рок испоруке добара: ____________
Начин плаћања:
а) авансно, _________________
б) одложено, ________________
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Обавезујемо се да ћемо добра испоручити у складу са конкурсном и осталом пратећом
документацијом. Сходно томе прихватамо модел уговора, који је саставни део конкурсне
документације.

_______________________________________________________________________________
Околности од значаја за закључење или извршење уговора
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Прилози:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ФУНКЦИЈА ПОТПИСНИКА
ТЕЛЕФОН ПОНУЂАЧА
БРОЈ ФАКСА
КОНТАКТ ОСОБА ПОНУЂАЧА
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Образац бр. 11 а
На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке бр. ЈНД-М 04/2013 чији је
предмет набавка добара – Енергетске услуге и материјали за саобраћај. Партија 4. Уља и
мазива, д о с т а в љ а м о

ПОНУДУ
Партија 4 – Уља и мазива
Понуду подносимо (заокружити једну од понуђених опција):
а) самостално; б) заједничка понуда; в) са подизвођачем
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА И СЕДИШТЕ
МАТИЧНИ БРОЈ
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
ПИБ
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: _____________________ дин
ПДВ: _____________________ дин
УКУПНО СА ПДВ-ом: _____________________ дин
Напомена: Понуда се подноси по свим ставкама, уколико нема понуде по свим ставкама
понуда се неће разматрати.
Рок важења понуде:
Понуда важи ____________________ (рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од
дана отварања понуда)
Рок плаћања: ___________________ (не може бити дужи од 45 дана у складу са чланом 4.
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама).
Рок испоруке добара: ____________
Начин плаћања:
а) авансно, _________________
б) одложено, ________________
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Обавезујемо се да ћемо добра испоручити у складу са конкурсном и осталом пратећом
документацијом. Сходно томе прихватамо модел уговора, који је саставни део конкурсне
документације.

_______________________________________________________________________________
Околности од значаја за закључење или извршење уговора
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Прилози:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ФУНКЦИЈА ПОТПИСНИКА
ТЕЛЕФОН ПОНУЂАЧА
БРОЈ ФАКСА
КОНТАКТ ОСОБА ПОНУЂАЧА
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