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ЈКП „Водовод Ваљевo“
 Конкурсна документација за јавну набавку моторних горива, уља и мазива

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15,68/15 у даљем
тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 22/2020-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку
број 22/2020-2 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  МОТОРНИХ ГОРИВА, УЉА И МАЗИВА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна

I Општи подаци о јавној набавци 3

II Подаци о предмету набавке 3

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис  услуга, 
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл.

3

IV Техничка спецификација са структуром цене 4

V

Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује
испуњеност услова

11

Образац изјаве понуђача да испуњава обавезне услове из чл.75.ЗЈН 15

Образац изјаве подизвођача да испуњава обавезне услове из чл.75.ЗЈН 16

Изјавa о пристанку на обраду података о личности 17

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 18

VII Образац понуде 26

VIII Модел уговора 34

IХ Образац трошкова припреме понуде 37

X Образац изјаве о независној понуди 38

XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2 39
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ЈКП „Водовод Ваљевo“
 Конкурсна документација за јавну набавку моторних горива, уља и мазива

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Наручилац: ЈКП „Водовод Ваљево”
Седиште и адреса наручиоца: Ваљево, ул. Вука Караџића бр. 26
Матични број: 07136277 
ПИБ: 100070077
Интернет страна: www.vodovodva.co.rs
Шифра делатности: 3600
2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће, локална самоуправа.
3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - отворени поступак.
4. ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – добра.
5. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Моторна горива, уља и мазива.
6. ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ: Ради закључењa уговора
7. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Гордана Божић, е- mail: gordana.vodovodva@gmail.com, факс:  014/244-508.

 II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет  јавне  набавке  бр.  22/2020  је  набавка  моторних  горива,  уља  и  мазива,  обликована  по
партијама:
Партија бр. 1 - Моторна горива;  Ознака из општег речника набавки 09132100 и 09134220
Партија бр. 2 - Моторна уља и мазива;   Ознака из општег речника набавки 09211000 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС  ДОБАРА,
РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

Врста, количина и техничке карактеристике добара су наведене у одељку IV.
Квалитет: У складу са захтевима и упутствима наручиоца.
Место и време за испоруку добара:
Партија 1:   На  бензинским станицама испоручиоца, са радним временом сваког дана, у периоду
00:00 -24:00 часова (укључујући суботе, недеље и државне празнике). 
Начин испоруке:  Утакањем у резервоар возила наручиоца и (изузетно у канистер за гориво)  уз
приказ електронских картица за возило и возача, за свако утакање. За утакање горива у канистер 
Партија  2:   Сукцесивно,  по  позиву  наручиоца  уља и  мазива  се  испоручују  на  адресу магацина
наручиоца,  ул.  Бранка  Радичевића  бр.19,  Ваљево, у  року  не  дужем  од  48  часова  од    пријема
наруџбенице.
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ЈКП „Водовод Ваљевo“
 Конкурсна документација за јавну набавку моторних горива, уља и мазива

IV  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Техничка спецификација и структура цена за партију бр. 1: Моторна горива

Р. бр. Назив добра Јединица мере Количина Произвођач и земља порекла

1. Евро премијум БМБ 95 литар 1

2. Евро дизел литар 1

Понуђач  треба  да  наведе  произвођача  деривата.  Понуђач  је  дужан  да  достави
уверење/атест/сертификат о испуњености услова у погледу квалитета издато од стране надлежне
институције  за  испитивање  и  контролу  квалитета  као  доказ  да  предметна  добра  задовољавају
техничке захтеве и стандарде прописане за ту врсту добара у складу са важећим прописима. 
Гориво  мора  да  задовољи све  захтеве  које  прописује  важећи  Правилник  о  техничким  и  другим
захтевима за течна горива нафтног порекла  („Службени гласник РС“ броj 111/15 , 106/16 , 60/17 ,
117/17 , 120/17 и 50/2018) 
 За сва моторна уља  понуђач треба да достави копију безбедоносног листа или да наведе интернет
страну са које се исти може одштампати.
Место испоруке: према потребама наручиоца на пумпним станицама добављача;

Образац структуре понуђене цене за партију бр. 1 – моторна горива

Ред.
бр.

Назив добра
Јединица 
мере

Количина
Јединична

цена без ПДВ-а
Укупна цена

без ПДВ-а

1. Евро премијум БМБ 95 литар 1

2. Евро дизел литар 1

Укупан износ без ПДВ-а:

Износ ПДВ-а:

Укупан износ са ПДВ-ом:

               Место и датум                                                                                       Понуђач

 ________________________                                                                 __________________________
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ЈКП „Водовод Ваљевo“
 Конкурсна документација за јавну набавку моторних горива, уља и мазива

Техничка спецификација и структура цена за партију бр. 2

Р.
бр. Назив артикла 

Јед.
мере 

Oквирне
количи

не
Назив 

Минималне особине
које производ треба да

поседује 

Произвођач и 
земља порекла

1. Уље  за  мењаче  САЕ
90, паковање  5 или10
литара

литар 65 Eni Rotra HY 80w 90
или одговарајуће

MIL-L 21205 Level- API
GL-4  ZF TE -ML 02A,
16A, 17A, 19A
 или одговарајуће

2. Уље моторно САЕ 5-
40 дизел, синтетичко, 
паковање  1  литар,  4
литра или 5 литара

литар 30 Eni I-sint MS 
5w 40 или 
одговарајуће

ACEA C3 API SN PLUS
MB 229.31 BMW LL-04
Approved   MB  Aprovel
229.51  MB  aprovel
229.52  или одговарајуће

3. Уље моторно САЕ 10-
40  бензин, 
полусинтетичко, 
паковање 1 литар,  4 
или 5  литара

литар 100 Eni I-sint 
10w 40 или 
одговарајуће

ACEA  A3/B4  API  SN
VW 502 00 -505 00 MB-
approvel 229.3
или одговарајуће

4. Уље моторно САЕ 10-
40 дизел, 
полусинтетичко за 
теретни програм, 
паковање 1л. , 5 л или 
20 литара 

литар 200 Eni I-sigma special 
TMS 10w-40 или 
одговарајуће

API CI-4 ACEA E6 E 7
Cummins  CES  20076
20077  MAN  m  3477,
3271-1 DEUTZ DQC IV-
10 LA Renault  RVI RLD
2  MB-Approvel
MB228.51Volvo  VDS  3
MTU Type3.1 
Mack EO-N 
или одговарајуће

5. Уље моторно САЕ 15-
40 бензин, минерално,
паковање 4 литра,   5
литара или 10 литара

литар 70 Eni I-base 
professional 15w 40 
или одговарајуће

API SL/CF 
или одговарајуће

6. Уље моторно САЕ 15-
40  дизел,  минерално
за теретни програм, 
паковање 5 литара, 10
или 20 литара

литар 900 Eni I-sigma 
performance E7 15w 
40  или одговарајуће

MB  Approvel  228.3  Cat
ECF-1a  EFC-2  Renault
RLD-2   MACK  EO-N
MAN M 3275-1 API CI-4
/CH-4/SL  ACEA
E7,E5,E3,B3 MTU Type2
VOLVO  VDS-3  Deutz
DQCIII-05 Deutz 
DQC  III  -10   или
одговарајуће

7. Уље  САЕ  75-90,
полусинтетичко,
паковање  5  л.,  10  л

литар 10 Eni Rotra HY DB 
Synth 75w 90
или одговарајуће

API  GL-4  MB  Aprroval
235.11
или одговарајуће
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или 20 литара 

8. Уље хидраулично ХД
68,  паковање  10  или
20 литара 

литар 200 Eni Oso 32 
или одговарајуће

Atos  Table
P002-1/E  ,Danieli
Standard  n.  0.000.001  -
Rev.15,Muller
Weingarten  DT  55  005,
BS  4231  HSD,  Fives
Cincinnati  P-69  level,
Denison  HF-0  level,
Eaton  Vickers  I-286-S,
AFNOR  NF  E  48603
HM,ISO 11158 HM,
DIN  51524-2  HLP,
Rexroth  RD  90220-
01/12.10, Loesche
 или одговарајуће

9. Уље хидраулично 46, 
паковање 5, 10 или 20
литара 

литар 200 Enо Oso 46 
или одговарајуће

DIN 51524 -2 HLP , ISO
11158HM , AFNOR NF E
48603  HM  ,  BS
4231HSD  ,Fives
Cincinnati  P-70  level,
Eaton  Vickers  I-286-S,
Denison HF-0, HF-1, HF-
2,  Rexroth  RD  90220-
01/12.10,  ATOS  Table
P002-1/E,Danieli
Standard  n.  0.000.001  -
Rev.15,  Muller
Weingarten DT 55 005,
 или одговарајуће

10. Уље хидраулично 32, 
паковање 5, 10 или 20
литара 

литар 600 Eni Oso 32 
или одговарајуће

BS  4231  HSD,Fives
Cincinnati  P-68
level,Eaton  Vickers  I-
286-S,Denison HF-0 leve,
ATOS  Table  P002-1/E,
AFNOR  NF  E  48603
HM, ISO 11158 HM, DIN
51524-2 HLP,Rexroth RD
90220-01/12.10,  ZF  TE-
ML 04K
 или одговарајуће

11. Уље АТФ, 
паковање 1 литар

литар 30 Eni Rotra 
ATF II D 
или одговарајуће

Allison C-4, Caterpillar 
TO-2,  MB  236.6,  Voith
H55.6335.xx,  Ford
MERCON,  GM
DEXRON IID, MAN 339
type  V1  (Approved),
MAN  339  type  Z1,  ZF
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TE-ML  05L,  09,  17C
quality,  ZF  TE-ML 04D,
11A, 14A (Approved)
 или одговарајуће

12. Антифриз 40% (Г12),
паковање 1 литар 

литар 200 Permant Long Life - 
40 
или одговарајуће

VW TL 774-D/F
(G-12/G-12+); MAN
324-SNF; MB 325.3;

MTU MTL 5048; Ford
WSS-M97B44-D; John

Deere JDM H5; GM/Opel
GM 6277M

 или одговарајуће

13. Антифриз  100%
(Г12),   паковање  1
литар или 4 литра

литар 50 Permant Long Life - 
100 
или одговарајуће

VW TL 774-D/F
(G-12/G-12+); MAN
324-SNF; MB 325.3;

MTU MTL 5048; Ford
WSS-M97B44-D; John

Deere JDM H5; GM/Opel
GM 6277M

или одговарајуће

14. Товатна  маст,
литијумска,  паковање
0,850 г

ком 100 Modriča
 Litma 2
или одговарајуће

ISO 6743-9; L-XCCHA2;
DIN 51825; K2K-30; 

DIN 51502
или одговарајуће

15. Мултиграфитна маст, 
паковање 0,850 г

ком 20 MOBILGREASE 
SPECIAL 
или одговарајуће

Maziva mast NLGI 2 sa
dodatkom MoS

 или одговарајуће

16. Уље за кочнице, 
паковање 1/2 литар

литар 30 Modrica 
UHK - 4 
или одговарајуће

SAE J 1703, SAE J 1704,
ISO 4925 Class 4,

FMVSS116 DOT 4 , 
DBL 7760.40, N05171, 

ESD -M 6C57-A
или одговарајуће

17. Уље за теретна возила
5-30
паковање   10  или  20
литара

литар 20 Eni I-Sigma 
TOP ms 5w-30
или одговарајуће

ACEA E4, E6, E7, E9,
API CK-4, Catarpillar

ECF-3, Cummins
CES20081, 20086, JASO
DH-1-17, DH-2-17, DL-
1-17, MAN M 3271-1, M
3477, M 3575, MTU type

2.1, type 3.1, Detroit
Diesel 93K222

(Approved), MAN M
3677, M 3777

(Approved), MB-
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Approval 228.51, MB-
Aproval 228.52, Renaučt
VI RLD-3 (Approved),

Scania LDF-4,
(Feedback), Volvo VDS-

4.5 (Approved)
или одговарајуће

18. Уље  за  лака
комерцијална  возила
бензин  дизел,
паковање 1 литар и 4
литра

литар 100 Eni i-sint 
5w-30
или одговарајуће

API SN, ACEA C3,
BMW 

LL-04 (Approved), MB-
Approved 229.51,

Porsche C30 (Approved),
VW 504 00, 507 00

(Approved)
или одговарајуће

19. Мултифункционално
уље, 
паковање   20 литара

литар 100 Mobil Fluid 424 
или одговарајуће

API GL-4, ALISON C-4,
CATARPILLAR TO-2,
CNH MAT 3505, CNH
MAT 3525, DENISON

UTTO/THF, FORD ESN-
M2C134-D, FORDNH

FNHA-2-C-
2001.00,JICASE MS

1204, JICASE MS 1205,
JICASE MS 1206,
JICASE MS 1207,
JICASE MS 1209,

MASSEY FERGUSON
CMS M1135, MASSEY

FERGUSON CMS
M1141, AGCO

Powerfluid 821 Xl, New
Holland WB NWH 410B

или одговарајуће

Понуђач  треба  да  наведе  произвођача  деривата.  Понуђач  је  дужан  да  достави
уверење/атест/сертификат о испуњености услова у погледу квалитета издато од стране надлежне
институције  за  испитивање  и  контролу  квалитета  као  доказ  да  предметна  добра  задовољавају
техничке захтеве и стандарде прописане за ту врсту добара у складу са важећим прописима. 
За сва моторна уља, понуђач треба да достави копију безбедоносног листа или да наведе интернет
страну са које се исти може одштампати. 
Услови за позиције 8, 9, и 10: понуђачи су у обавези, сходно бренду и производима који нуде, да
доставе  овлашћење-ауторизацију  од  стране  произвођача  за  дистрибуцију  њихових  производа  на
територији РС. Овај захтев се односи на све понуђаче без обзира који бренд уља нуде. Ако се нуди
одговарајуће  уље  понуђач  за  тај  производ  мора  да  достави  и  доказ  у  облику  извештаја
експлоатационог испитивања са лабораторијским анализама, урађеног у независној акредитованој
лабораторији на територији РС да је уље задовољило захтевани квалитет у погледу   препорученог
периода замене уља у експлоатацији- минимум од  5000 часова
Место испоруке – магацин наручиоца према писаном захтеву наручиоца у року од 48 сати.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
ЗА ПАРТИЈУ  2-МОТОРНА УЉА И МАЗИВА

Ред.
бр.

Назив артикла Јединица 
мере

Количина Јединична цена 
без ПДВ-а

1. Уље за мењаче САЕ 90, паковање 5 или
10  литара

литар 1

2. Уље  моторно  САЕ  5-40  дизел,
синтетичко, 
паковање  1  литар,  4  литара  или  5
литара

литар 1

3. Уље моторно САЕ 10-40  бензин, 
полусинтетичко, 
паковање 1 литар,  4 или 5  литара

литар 1

4. Уље моторно САЕ 10-40 дизел, 
полусинтетичко за теретни програм, 
паковање 1л. , 5 л или 20 литара 

литар 1

5. Уље  моторно  САЕ  15-40  бензин,
минерално, паковање 4 литра,   5 литара
или 10 литара

литар 1

6. Уље  моторно  САЕ  15-40  дизел,
минерално за теретни програм, 
паковање 5 литара, 10 или 20 литара

литар 1

7. Уље  САЕ  75-90,  полусинтетичко,
паковање 5 л., 10 л или 20 литара 

литар 1

8. Уље хидраулично ХД 68,  паковање 10
или 20 литара 

литар 1

9. Уље хидраулично 46, 
паковање 5, 10 или 20 литара 

литар 1

10. Уље хидраулично 32, 
паковање 5, 10 или 20 литара 

литар 1

11. Уље АТФ, 
паковање 1 литар

литар 1

12. Антифриз 40% (Г12),
паковање 1 литар 

литар 1

13. Антифриз  100%  (Г12),   паковање  1
литар или 4 литра

литар 1

14. Товатна  маст,  литијумска,  паковање
0,850 г

ком 1

15. Мултиграфитна маст, 
паковање 0,850 г

ком 1

16. Уље за кочнице, литар 1
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паковање 1/2 литар

17. Уље за теретна возила 5-30
паковање 20 литара

литар 1

18. Уље  за  лака  комерцијална  возила
бензин дизел,  паковање 1 литар или 4
литра

литар 1

19. Мултифункционално  уље, 
паковање   20 литара

литар 1

Укупан износ без ПДВ-а:: 

Износ ПДВ-а:

Укупан износ са ПДВ-ом:

             Место и датум                                                                                       Понуђач

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

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.1. Право на учешће у поступку има понуђач ако испуњава обавезне услове из чл.75. ст.1. ЗЈН:
1. Ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар ( чл. 75. ст. 1. т.
1. Закона);
Доказ: Извод из регистра надлежног органа.
2. Дa 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 или против животне средине,
кривично дело примања или давања мита или кривично дело преваре ( чл. 75. ст. 1. т. 2. Закона);
Доказ: Потврде надлежног суда, односно надлежне полицијске управе;
3. 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  ( чл. 75. ст. 1. т. 4. Закона);
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 
4.  Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона);
Доказ:  Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве,   дат је у поглављу XI). 
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;лиценца за обављање енергетске делатности
трговина  на  мало  дериватима  нафте  (станице  за  снабдевање  горива  моторних  возила)  послова
трговине нафтом и нафтиним дериватима издату од стране Агенције за енергетику Републике Србије
 Доказ: Важећа лиценца за обављање енергетске делатности трговина на  мало дериватима нафте
издатa од стране Агенције за енергетику Републике Србије.

1.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке су:

1.2.1. За обе партије: 
1.2.2. Финансијски капацитет:да је за претходне три обрачунске године (2017, 2018 и 2019) остварио
позитиван биланс, односно да у траженом обрачунском периоду није пословао са губитком. 
Технички капацитет:
1.2.2. а) За партију бр. 1 – моторна горива - да у власништву или закупу поседује на територији града
Ваљева најмање једну пумпну станицу.
Партија 2- моторна уља и мазива: да у власништву, закупу или лизингу поседује доставно возило за
превоз робе.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став
1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
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1.4.  Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Испуњеност обавезних  условау за  учешће  у поступку предметне јавне набавке у складу са чл . 77.
ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ ( Образац којом понуђач под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијoм. 

У  колико п  онуду     подноси    група  понуђача   понуђач  је  дужан да  за  сваког  члана  групе  достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач.
5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке
за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.У том
случају  понуђач је  дужан да  за подизвођача достави  ИЗЈАВУ подизвођача, потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
У  колико понуђач подноси понуду са подизвођачем  , понуђач је дужан да за подизвођача достави
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5)
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. У том случају ИЗЈАВА , мора
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

   Понуђач је  дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој  промени у вези са
испуњеношћу  услова  из  поступка  јавне  набавке,  која  наступи  до  доношења  одлуке,  односно
закључења  уговора,  односно  током  важења  уговора  о  јавној  набавци  и  да  је  документује  на
прописани начин.

Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена
као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да
затражи  на  увид  оригинал  или  оверену  копију  свих  или  појединих  доказа.  Ако  понуђач  у
остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Докази које ће наручилац захтевати су:

    1)  Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

2)  Услов из чл.  75. ст.  1.  тач.  2) Закона -  Доказ: П  р  авна лица:   1)  Извод из казнене евиденције,
односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за  неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење  надлежне полицијске управе МУП-а,  којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично  дело  примања  или  давања  мита,  кривично  дело  преваре  и  неко  од  кривичних  дела
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организованог  криминала  (захтев  се  може  поднети  према  месту  рођења  или  према  месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
достави  доказ  за  сваког  од  њих.  Предузетници  и  физичка  лица: Извод  из  казнене  евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично  дело  преваре  (захтев  се  може  поднети  према  месту  рођења  или  према  месту
пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе
да  је  измирио  обавезе  по  основу  изворних  локалних  јавних  прихода  или  потврду  Агенције  за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов  из  чл.  75.  ст.  1.  тач.  5)  Закона-  Важећа  лиценца  за  обављање енергетске  делатности
трговина на  мало дериватима нафте издатa од стране Агенције за енергетику Републике Србије
5) Услов из члана 75. ст. 2.  - Доказ:  Потписан о оверен Oбразац  изјаве (Образац изјаве, дат је у
поглављу  XI). Изјава  мора  да  буде  потписана  од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  и  оверена
печатом.  Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити  потписана  од  стране
овлашћеног  лица  сваког понуђача из  групе  понуђача  и  оверена  печатом. Доказ  за  правна  лица:
Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде. 
Доказ за предузетнике: Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.  
Доказ за физичка лица: Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити
на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине.  Понуђач  је  дужан  да  при
састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да (чл. 75. ст. 2.
Закона ).

1.2.1. Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, да  понуђач  има
Финансијски капацитет – Доказ: 1.Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН – ЈН) који
здаје Агенција за привредне регистре који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети  иланс
стања и биланс  успеха  за  претходне  три обрачунске године  (2017,  2018 и  2019),  којим  онуђач
доказује да није пословао са губитком. 
Технички капацитет
– Доказ:  За партију бр. 1. Моторна горива - пописна листа на дан 31.12.2019. одакле се може видети
да поседује најмање једну пумпну станицу на територији града Ваљева или уговор о закупу.
За партију бр. 2. Моторна уља и мазива - пописна листа на дан 31.12.2019. одакле се може видети да
поседује доставно возило или очитану саобраћајну дозволу уколико је понуђач власник а фотокопију
саобраћајне дозволе и копију уговора о закупу или лизингу уколико понуђач није власник возила. 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени
у оквиру услова јавно доступни.
Уколико  је  доказ  о  испуњености  услова  електронски  документ,  понуђач  доставља  копију
електронског  документа  у  писаном  облику,  у  складу  са  законом  којим  се  уређује  електронски
документ,  осим  уколико  подноси  електронску  понуду  када  се  доказ  доставља  у  изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој  понуђач има седиште не издају тражени докази,  понуђач може,  уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је  дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој  промени у вези са
испуњеношћу  услова  из  поступка  јавне  набавке,  која  наступи  до  доношења  одлуке,  односно
закључења  уговора,  односно  током  важења  уговора  о  јавној  набавци  и  да  је  документује  на
прописани начин.
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V а- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВE ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,  као
заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________(навести  назив  понуђача) у  поступку
јавне набавке  моторних  горива, уља и мазива број  22/2020 испуњава све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) ЗЈН);

2. Понуђач  и  његов  законски  заступник  нису осуђивани  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 (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3. Понуђач је измирио доспеле порезе,  доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4)
ЗЈН);

4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

               Место и датум                                                                                       Понуђач

 ________________________                                                            __________________________

Напомена: Уколико  понуду  подноси  група  понуђача, Изјава  мора  бити  потписана  од  стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач из групе понуђача
изјављује  да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а  да  додатне услове
испуњавају заједно. 

                                                                                                                   15/39



ЈКП „Водовод Ваљевo“
 Конкурсна документација за јавну набавку моторних горива, уља и мазива

V б - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  ____________________________________________[навести  назив  подизвођача] у
поступку јавне набавке моторних горива, уља и мазива број 22/2020, испуњава све услове из чл. 75.
ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)  Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

2)  Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан  организоване  криминалне  групе,  да  нису осуђивани за  кривична  дела  против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3) Подизвођач  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе и  друге  јавне  дажбине у  складу са
прописима  Републике  Србије  (или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине  и  нема  забрану  обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75.
ст. 2. ЗЈН).

               Место и датум                                                                                       Подизвођач

 ________________________                                                           __________________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити  потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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На  основу  члана  15.  Закона  о  заштити  података  о  личности  понуђач
____________________________ потписује: 

ИЗЈАВУ О ПРИСТАНКУ НА ОБРАДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

Изричито  изјављујемо  да  дајемо  пристанак  да  ЈКП  „Водовод  Ваљево“  (у  даљем  тексту
Наручилац)  може прикупљати и даље обрађивати наше податке о личности и то:  Назив понуђача,
Адреса и седиште понуђача, Матични број понуђача, Шифра делатности, Особа за контакт, Телефон
и телефакс, Електронска пошта, Порески број понуђача, Број текућег рачуна, Лице одговорно за
потписивање уговора, као и остале информације из конкурсне документације.

Наведене податке дајемо Наручиоцу ради учествовања на јавној набавци број 22/2020 – набавка
моторних горива, уља и мазива. 

ЈКП „Водовод Ваљево“  има право да обрађује наше наведене податке у циљу спровођења и
реализације  јавне  набавке  на  коју  конкуришемо.  Наше  податке  могу  проверавати,  копирати,
оцењивати, електронски и физички складиштити и чувати у складу са Законом о заштити података о
личности и потребама јавне набавке број 22/2020.

Свесни смо да имамо право на опозив пристанка за обраду података о личности у складу са
Законом о заштити података о личности, као и правних последица таквог опозива –елиминисање из
даљег поступка јавне набавке.

Упознати смо са правима које имамо по Закону о заштити података о личности у случају да
наручилац ” недозвољено обрађује наше податке. 
       

          Место и датум                                                                                                Понуђач

 ________________________                                                                __________________________
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VI- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Jезик на којем мора да буде састављена понуда 
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена и рок за подношење понуде 

Понуда се подноси непосредно (лично)  или путем поште на адресу: ЈКП „Водовод Ваљево“,    
Вука Караџића 26, 14000 Ваљево, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ понуда за јавну набавку бр. 
22/2020 – Набавка моторних горива, уља и мазива, партија /е бр._______”
На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу и број телефона контакт особе. 
Понуде се достављају у ковертама затвореним на  начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Уколико коверта не буде запечаћена и обележена као
што  је  прописано  Наручилац  неће  одговарати  за  достављање  понуде  на  погрешно  место  или
превремено отварање исте.
Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана траком у целини и запечаћена, тако да се не
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. 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. Понуђач треба да достави понуду у писаном
облику. Понуда мора бити написана јасно и недвосмислено. Обрасце, односно податке који морају да
буду  њихов  саставни  део,  понуђачи  попуњавају  читко-штампаним  словима,  а  овлашћено  лице
понуђача исте потписује. Свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од
стране понуђача.
Понуда  се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  до 15.01. 2021. године
до 11.00 часова.  Неблаговремене понуде биће враћене понуђачу неотворене.  Исправном понудом
сматра се понуда која испуњава све услове које предвиђа Закон о јавним набавкама и конкурсна
документација.
Понуда мора у целини припремљена у складу са конкурсном документацијом и сачињена према
упутству наручиоца.

3. Партије

Јавна набавка је обликована по  партијама. Понуђач  може да поднесе  понуду за једну  или  за обе
партије. Понуђач је дужан да наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на
одређену партију.
У случају да понуђач  поднесе  понуду за обе партије, понуда мора бити дата тако да се свака партија
може оцењивати посебно.
Свака партија може бити предмет посебног уговора.
Партије су недељиве, понуда мора обухватити све елементе једне партије. У случају да понудом нису
обухваћене све ставке једне партије понуда се одбија као неисправна.

4. Могућност подношења понуде са варијантама 

Понуда са варијантама није дозвољена.
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5. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач је
дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену,  допуну  или  опозив  понуде  треба  доставити  на  адресу  ЈКП  „Водовод  Ваљево“,  Вука
Караџића 26, 14000 Ваљево, са назнаком:
„Измена  понуде  за  јавну  набавку бр.  22/2020-  Набавка  моторних  горива,  уља  и  мазива-  НЕ
ОТВАРАТИ“ или 
„Допуна понуде за јавну набавку бр.  22/2020  -  Набавка  моторних  горива,  уља и мазива -  НЕ
ОТВАРАТИ“ или 
„Опозив понуде за јавну набавку бр.  22/2020 -  Набавка  моторних  горива,  уља и мазива -  НЕ
ОТВАРАТИ“ или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. 22/2020 – Набавка моторних горива, уља и мазива  -
НЕ ОТВАРАТИ“ 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 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. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

6. Учествовање  у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено  да  учествује  у  заједничкој  понуди  или  као  подизвођач,  нити  исто  лице  може
учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси  понуду, односно да ли понуду подноси
самостално, или као заједничку понуду, или  подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем

Уколико  подноси понуду са подизвођачем понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да понуду
подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности јавне набавке ( не већи од 50%) који поверава
подизвођачу  и  део  предмета  набавке  који  ће  поверити  подизвођачу,  као  и  назив  и  седиште
подизвођача.
За  сваког подизвођача понуђач је дужан да достави доказе о испуњености услова из чл.75 ст.1.(тачке
1-4  )  Закона  о  јавним набавкама,  као  и  доказ  из  истог  члана  (тачка  5  )  за  део  набавке  који  ће
извршити подизвођач.
У случају закључења уговора, подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач не може ангажовати  као подизвођача лице које није навео у понуди.
Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, попуњава, потписује и оверава понуђач, без обзира на
број подизвођача.
Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  добро  извршење  посла,  без  обзира  на  број
подизвођача.
Понуђач  је  дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код  подизвођача,  ради
утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач који поднесе понуду самостално не може бити и подизвођач у некој другој понуди.
Исто лице не може бити подизвођач у више понуда.

                                                                                                                   19/39



ЈКП „Водовод Ваљевo“
 Конкурсна документација за јавну набавку моторних горива, уља и мазива

Подношење заједничке понуде од стране групе понуђача, при чему један или више чланова ангажује
и подизвођача није дозвољенo.

8. Подношење заједничке понуде

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, саставни део понуде мора бити  Споразум којим
се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке
који обавезно садржи податке о:
1.Члану  групе  који  ће  бити  носилац  посла,  односно  који  ће  поднети  понуду  и  заступати  групу
понуђача пред наручиоцем;
2. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став1.т.1-4. Закона о
јавним набавкама, а услов из чл. 75. став1. Тачка 5. дужан је да испуни понуђач којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна дозвола надлежног органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке. 
Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем потписује понуђач који је у обрасцу  у конкурсној
документацији  и Правном акту (по избору понуде) означен као лидер групе.
Понуђач који  подноси понуду самостално не  може се  у другој  понуди појавити као члан групе
понуђача.
Исто лице може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено солидарно.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име  задругара.
Ако задруга  подноси понуду у своје име  за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Начин  и услови плаћања , гарантни рок и друге околности од којих зависи прихватљивост 
понуде

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок  плаћања  је  до  45  дана  од  дана  завођења фактуре  добављача  у  пословне  књиге  наручиоца.
Плаћање се врши уплатом на рачун добављача.  
Понуђачу није дозвољено тражити аванс.
9.2.  Захтев у погледу рока   и места   испоруке:  
9.2.1.  За  партију  бр.  1  –  моторна  горива –На  бензинским  станицама испоручиоца,  са  радним
временом  сваког  дана,  у  периоду  00:00  -24:00  часова  (укључујући  суботе,  недеље  и  државне
празнике). 
Начин испоруке:  Утакањем у резервоар возила наручиоца и (изузетно у канистер за гориво)  уз
приказ електронских картица за возило и возача, за свако утакање. 
9.2.2. За партију бр.  2:  Сукцесивно, по позиву наручиоца  уља и мазива се испоручују на адресу
магацина   наручиоца,  ул.  Бранка  Радичевића  бр.19,  Ваљево, у  року  не  дужем  од  48  часова  од
пријема наруџбенице. 
9.3. Захтев у погледу рока  важења понуде
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Рок важења понуде је најмање  60 дана, рачунајући од дана отварања понуде. Понуде чији је рок
важности краћи наручилац ће одбити као неисправне.

10.Начин на који мора бити изражена цена у понуди

Цене у понуди  исказују се у динарима. Цена се наводи са и без пореза на додату вредност,  са
урачунатим  свим  трошковима  које  понуђач  има  у  реализацији  предметне  јавне  набавке.
За оцену понуде у обзир ће се узимати цена без пореза на додату вредност.
У случају неуобичајено ниске цене наручилац ће поступити у складу са чл.  92. Закона о јавним
набавкама. Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишну
упоредиву  цену  и  изазива  сумњу  у  могућност  извршења  јавне  набавке  у  складу  са  понуђеним
условима. 

11.  Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне
аутономије  или  локалне  самоуправе  где  се  могу  благовремено  добити  исправни  подаци  о
пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запoшљавању, условима рада и
сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци у вези са пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија,
интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству енергетике, развоја и заштите
животне средине, Немањина бр. 22-26, Београд, интернет адреса-www.merz.gov.rs    и у  Агенцији за
заштиту  животне  средине,  ул.  Руже  Јовановића  бр. 27а,  11160  Београд,  интернет  адреса-
www.sepa.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању, условима рада и сл.  могу се добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике, ул. Немањина бр.11, 11000 Београд, www.minrzs.gov.rs 

12.  Заштита  поверљивости  података  које  наручилац  ставља  на  располагање  понуђачима,
укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13.  Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понудe

Заинтересовано  лице може  у  писаном облику,  тражити  од  наручиоца додатне  информације  или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека
рока за подношење понуде.
Наручилац  ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, објавити одговор на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијамa, појашњењима и одговорима врши се на начин
одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Захтев  за  додатним  информацијама  или  појашњењима  у  вези  са  припремањем  понуде
заинтересовано лице ће упутити на  адресу наручиоца: ЈКП „Водовод Ваљево” Вука Караџића 26,
Ваљево,  са  напоменом:  „Захтев  за  додатним  информацијама  или  појашњењима  конкурсне
документације  за ЈН 22/2020“
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Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или појашњењима путем
електронске поште  или путем факса радним даном у току трајања радног времена наручиоца од
07.00 часова до 15.00 часова, примљени захтев ће бити евидентиран са датумом када је и примљен.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или појашњењима путем
електронске поште  или путем факса  нерадним даном,  или   радним даном након истека  радног
времена  наручиоца,  то  јест  након  15.00 часова,  примљени захтев  ће  бити евидентиран следећег
радног рана.
Особа за контакт: Гордана Божић, број факса: 014/244-508, е-mail: gordana.vodovodva@gmail.com.
Тражење додатних информација  или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено. 

14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача, односно
његовог подизвођача

Наручилац  може  после  отварања  понуде,  да  у  писаном облику  захтева  од  понуђача  додатна
објашњења која ће помоћи при прегледу и вредновању понуде, а може и да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача.
Уколико наручилац оцени да су потребна  додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,  наручилац ће  понуђачу оставити примерен рок
да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу да изврши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде, по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичних и укупне цене, меродавна је  јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.

15. Негативне референце и  додатно обезбеђење уговорних обавеза понуђача који се налазе на
списку негативних референци

Наручилац  може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у
поступку јавне набавке: 
1. поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН;
2. учинио повреду конкуренције;
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих тазлога одбио да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да  понуђач није испуњавао своје обавезе по
раније закљученим уговорима о јавним набавкама, а који су се односили на исти предмет јавне
набавке, за период од претходне три године. Доказ наведеног може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или
испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5)  изјава  о  раскиду уговора због  неиспуњавања битних  елемената  уговора дата  на  начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
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6) доказ о ангажовању лица која нису означена као чланови групе понуђача на извршењу уговора о
јавној набавци.
7)  извештај  надзорног  органа  о  изведеним  радовима  који  нису  у  складу  са  пројектом,  односно
уговором.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. ЗЈН, став 3. тачка 1., који се односи
на поступак који је  спровео,  или уговор који је  закључио други наручилац ако је предмет јавне
набавке истоврсан. 
Наручилац може одбити понуду и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да
постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

16. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује
уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент  критеријума

Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.
Формула за израчунавање пондера :
бп = најнижа понуђена цена x 100 / укупна цена  понуде која се рангира

17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац доделити   уговор уколико постоје две
или више понуда са  истим бројем пондера 

У случају да две понуде имају исти број пондера,  повољнија је она са дужим роком важења понуде.
Уколико две понуде имају исти број пондера и исти рок важења понуде, повољнија је она која (за
партију бр.1 садржи нижу цену за ставку бр. 1, а за партију бр. 2- нижу цену за ставку под бр.  у
техничкој спецификацији.

18. Предност за домаће понуђаче

 Предност за домаће понуђаче биће остварена у складу са чл. 86. ЗЈН.

19. Одбијање понуда

Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења ( Није тражено за ову јавну набавку);
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама.

20. Поштовање важећих прописа

Понуђач је  дужан да  у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе  из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и прописе о заштити животне средине, као и  да гарантује  да нема
забрану обављања делатности важећу у време подношења понуде. (Образац Изјаве- поглавље XII)

21. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права
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Понуђач  сноси трошкове накнадe за коришћење патената, као и oдговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица. 

22. Обустава поступка јавне набавке

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац доноси одлуку о обустави поступка
јавне  набавке  на  основу  извештаја  о  стручној  оцени понуда,  уколико  нису  испуњени  услови за
доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се
нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак
оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се
неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
Наручилац  ће  своју  одлуку  о  обустави  поступка  јавне  набавке  писмено  образложити,  посебно
наводећи разлоге обуставе поступка и упутство  о  правном средству и објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке.
Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима припремања
понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.

23. Начин  и рок за  подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за
доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке  и који је претрпео, или би могао да претрпи
штету због поступања наручиоца противно одредбама Закona.   
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.  Захтев за заштиту права се
може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико
Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу
јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
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, а  у поступку јавне
набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана
пре подношења понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу
са  чланом  63.став  2.  Закона  указао  наручиоцу  на  евентуалне  недостатке  и неправилности,  а
наручилац није исте отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.   
Захтев  за  заштиту права  не  задржава  даље активности наручиоца у  поступку јавне набавке а  у
складу са одредбама члана 150. Закона. Уколико наручилац одлучи да заустави даље активности у
случају  подношења захтева  за  заштиту права,  дужан је  да  у  обавештењу о поднетом захтеву за
заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из  чл.  109.  Закона,  рок  за  подношење захтева  за  заштиту права  је  десет   дана од  дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, a пет дана у поступку јавне набавке мале вредности
и доношења одлуке о додели уговора на основи оквирног споразума у складу са чланом 40а Закона.
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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 из  става 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.   
Захтев за заштиту права мора да садржи: 1)назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  2)
назив и адресу наручиоца; 3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци
наручиоца;  4)повреде  прописа  којима  се  уређује  поступак  јавне  набавке;  5)  чињенице  и  доказе
којима  се  повреде  доказују;  6)потврду  о  уплати  таксе из  члана  156.овог  Закона;  7)  потпис
подносиоцa.   
Уколико поднети захтев за заштиту права не садржи све елементе од тачке 1. до 7., наручилац ће
такав захтев одбацити закључком. Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој
комисији у року од три дана од дана доношења.   
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 120.000,00
динара у складу чланом 156. закона (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив
на број (број јавне набавке) сврха уплате: Захтев за заштиту права, назив наручиоца са назнаком
јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет
Републике Србије.  Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -166. Закoна.  

24. Рок за закључење уговора

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту
права, предвиђеног Законом о јавним набавкама.
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од
осам дана  од  дана  протека  рока  за  подношење захтева  за  заштиту  права.  Ако  понуђач  којем  је
додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са
првим следећим најповољнијим понуђачем. Ако је у случају из става 3. овог члана због методологије
доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново
извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.
У случају да је поднета само једна понуда  Наручилац може закључити  уговор  пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 1 – МОТОРНА ГОРИВА 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Адреса понуђача

Матични број понуђача

ПИБ

Име особе за контакт

Електронска адреса понуђача

Телефон

Телефакс

Број рачуна понуђача и назив банке

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО  
     Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ     

  В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:  заокружити  начин  подношења  понудеи  уписати  податке  о  подизвођачу,   уколико  се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1 Назив подизвођача

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

Проценат укупне набавке који ће 
извршити подизвођач

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач

2 Назив подизвођача

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

Проценат укупне набавке који ће 
извршити подизвођач

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач

Напомена: 

Табелу  „Подаци  о  подизвођачу“  попуњавају  само  они  понуђачи  који  подносе  понуду  са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да
се  наведени  образац  копира  у  довољном  броју  примерака,  да  се  попуни  и  достави  за  сваког
подизвођача 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број 

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

2 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број 

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

3 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број 

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

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 од места предвиђених у
табели, 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.
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

 ПАРТИЈА БР. 1 – МОТОРНА ГОРИВА 
  

Укупна јединична цена без ПДВ

Укупна јединична цена са ПДВ

Рок и начин плаћања у року од 45 дана од дана фактурисања

Рок важења понуде (30 дана најмање)

Рок испоруке према потребама наручиоц

Место и начин испоруке на пумпним станицама испоручиоца

                                                                     
        Датум                                                                                               Потпис понуђача

__________________                                                                         ___________________________

Напомен  а  :   
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме  потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац
понуде за сваку партију посебнo.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 2 – МОТОРНА УЉА И МАЗИВА 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Адреса понуђача

Матични број понуђача

ПИБ

Име особе за контакт

Електронска адреса понуђача

Телефон

Телефакс

Број рачуна понуђача и назив банке

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО  
     Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ     

  В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:  заокружити  начин  подношења  понудеи  уписати  податке  о  подизвођачу,   уколико  се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1 Назив подизвођача

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

Проценат укупне набавке који ће 
извршити подизвођач

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач

2 Назив подизвођача

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

Проценат укупне набавке који ће 
извршити подизвођач

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач

Напомена: 

Табелу  „Подаци  о  подизвођачу“  попуњавају  само  они  понуђачи  који  подносе  понуду  са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да
се  наведени  образац  копира  у  довољном  броју  примерака,  да  се  попуни  и  достави  за  сваког
подизвођача 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број 

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

2 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број 

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

3 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број 

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

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 од места предвиђених у
табели, 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.
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 ПАРТИЈА БР. 2 – МОТОРНА УЉА  И МАЗИВА
  

Укупна јединична цена без ПДВ

Укупна јединична цена са ПДВ

Рок и начин плаћања у року од 45 дана од дана фактурисања

Рок важења понуде (30 дана најмање)

Рок испоруке према потребама наручиоц

Место и начин испоруке Магацин наручиоца у ул. Бранка Радичевића 19,
Ваљево

                                                                     
        Датум                                                                                               Потпис понуђача

__________________                                                                         ___________________________

Напомен  а  :   
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме  потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.
Уколико  је  предмет  јавне  набавке  обликован  у  више  партија,  понуђачи  ће  попуњавати  образац
понуде за сваку партију посебнo.
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VIII   МОДЕЛ УГОВОРА 
 О НАБАВЦИ МОТОРНИХ ГОРИВА, УЉА И МАЗИВА

Закључен између уговорних страна: 

1.  ЈКП „Водовод Ваљево“, из Ваљева, ул. Вука Караџића бр. 26, ПИБ: 100070077, матични број:
07136277,  кога заступа   в.д. директора Иван Филиповић,  дипл.екон. ( у даљем тексту Наручилац)

2.  Предузећа_______________________,  са  седиштем  у  ________________,
ул.________________бр._____ ПИБ:______________, матични број _____________, текући рачун бр.
___________________  код  ________________  банке,  кога  заступа  _______________________  (  у
даљем тексту  Испоручилац)

3._____________________________________________________________________________________
__________________________________________________  (Подизвођач, члан групе понуђача)

                                                          

Члан 1.

Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама спровео поступак јавне набавке у
отвореном поступку ЈН 22/2020.
-  да понуда Испоручиоца бр.  22/2020_______( биће преузето из понуде) од ______.2020. године у
потпуности одговара  захтевима Наручиоца,  те да иста представља саставни део овог уговора.

Члан 2.
Предмет уговора:

Предмет  уговора  је  набавка  моторних  горива, уља  и  мазива,  у  свему  према  спецификацији
Наручиоца из конкурсне документације  за партију1-моторна горива (Еуропремијум БМБ 95 и еуро
дизел) и /или партију 2: моторна уља и мазива, а која представља саставни део овог Уговора.

Члан 3.
Количина:

Уговорне  стране  су  сагласне  да  количина  преузетих  добара  за  време  трајања  уговора буде
одређена у складу са стварним потребама Наручиоца. 

Члан 4. 
Цена:
Партија 1: 

Укупна уговорена вредност је 11.200.000 динара без ПДВ-а, а 13.440.000,00 динара са ПДВ-ом.
У моменту закључења уговора уговорене су следеће јединичне цене:

- евро премијум БМБ 95 у износу од ________ динара/литру без ПДВа, а ________дин /литру са
ПДВ-ом.
- евро дизел у износу од _______ динара/литру без ПДВа, а ________ дин /литру са ПДВ-ом.

Цене моторних горива се утврђују и мењају у складу са кретањима нафтних деривата на
светском тржишту и део су пословне политике компанија које послују у Републици Србији. Промена
цене ће се односити како на повећање, тако и на смањење цена нафтних деривата.
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После  закључења  уговора,  цене  нафтних  деривата  утврђују  се  и  мењају  одлуком  и
ценовником  добављача  у  складу  са  кретањем  цена  на  тржишту  нафтних  деривата  у  Републици
Србији.

Испоручене нафтне деривате добављач ће фактурисати наручиоцу по цени која важи на дан
испоруке,  а  под  даном  испоруке  подразумева  се  дан  преузимања  робе  од  стране  наручиоца  на
бензинским станицама добављача.
Партија 2: 

Укупна уговорена вредност је ____________ динара без ПДВ-а, а ___________ динара са ПДВ-
ом.

 Испоручилац ће уговорена добра фактурисати по јединичним ценама које је навео у обрасцу
Структура цене у својој понуди бр. 22/2020 - ___ (попуњава наручилац) која је саставни део овог
Уговора 

Коначна вредност   ће се утврдити обрачуном  на  основу изспоручених добара уз примену
уговорених јединичних цена из прихваћене понуде.
    У  цену  су  поред  вредности  предметних  добара  урачунати  царински  трошкови,  трошкови
транспорта и сви пратећи трошкови везани за испоруку франко магацин Наручиоца.
        Јединичне цене из Обрасца понуде могу се мењати само у случају да, у току извршења уговора,
дође до раста потрошачких цена у Републици Србији за више од 5 % од дана закључења уговора, на
основу званичних података Републичког завода за статистику, и то на основу захтева Испоручиоца
за измену уговорене цене. 

      Наручилац је дужан да одговор на захтев за промену цене достави у року од десет дана од
пријема захтева из става 3. овог члана. Уколико Наручилац и  Испоручилац у року од 10 (десет)  дана
не постигну обострану писану сагласност о проценту увећања јединичних цена  моторних уља и
мазива овај уговор се сматра раскинутим.

Члан 5. 

          Уговорне стране су сагласне да у складу са чл.  115. Закона о јавним набавкама након
закључења  уговора  могу  без  претходног  спровођења  поступка  јавне  набавке  повећати  обим
предмета  набавке,  с  тим да  се  уговорена  вредност може повећати  максимално  за  5% уговорене
вредности из ст.1. члана 3. овог уговора.     

Члан 6. 
Рок и начин испоруке:

Партија  1:   наручилац  ће  према  потребама  преузимати  гориво  на  пумпним  станицама
добављача.

Партија  2  Испоручилац је  дужан  да  по  писаном  позиву  наручиоца  испоручи  тражени
материјал  у  траженим  количинама  у  магацин  наручиоца  у  року  од  најдуже  48(четрдесет  осам)
часова. 

Члан 5.
Услови плаћања:

Наручилац се обавезује да плаћање предметних добара изврши у року до 45 (четрдесет пет)
дана од дана завођења рачуна са појединачном спецификацијом за испоручена добра у пословне
књиге Наручиоца. 
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-само  за  партију  1: Испоручилац  ће  испоручена  моторна  горива,  са  спецификацијом  у
прилогу, фактурисати два пута у месецу, 15. и последњег календарског дана у текућем месецу. 

Члан 6.

Партија 1:  Испоручилац ће, уколико за то постоји могућност, у року од 7 (седам) дана  од
закључења овог Уговора издати Наручиоцу корпоративне картице, на основу спецификације возила
за  издавање картице.За  сваку картицу ће дневни и /или месечни лимит бити утврђен на  основу
података достављених од стране Наручиоца.

Уколико возила већ поседују картице Испоручиоца, Наручилац ће дефинисати лимит за свако
возило, на основу којег ће Испоручилац продужити важност корпоративних картица.

 

Члан 9.
Трајање уговора:

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица и траје 12 месеци
рачунајући од дана ступања уговора на снагу. 

Утрошком средстава  Наручиоца у  износу уговорене вредности из  чл.  3  овог  уговора пре
истека  рока  од  12  месеци,  овај  уговор  престаје  да  важи,  о  чему  Наручилац  писменим  путем
обавештава Испоручиоца.

Члан 10.
Остале одредбе:

За  све  остало  што  није  регулисано  овим уговором важе  одредбе  Закона  о  облигационим
односима.

     Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, а у случају
да то није могуће уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Овај  уговор је  сачињен у 6 (шест)  истоветних примерака од којих свака  уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка. 
  

              Испоручилац                                                                            ЈКП „Водовод Ваљево“
                 директор                                                                                        в.д. директора

___________________________                                                      _________________________
                                                                                               Иван Филиповић, дипл. екон.

Напомена: 
Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери печатом и потписом овлашћеног
лица, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. У случају подношења заједничке
понуде,  односно  понуде  са  учешћем  подизвођача,  у  моделу  уговора  морају  бити  наведени  сви
понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
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IХ     ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12), као и чл. 6. Правилника
о  обавезним  елементима  конкурсне  документације  (Сл.  Гласник  РС  29/13),  у  јавној  набавци,
достављамо образац  са структуром трошкова припреме понуде за ЈН бр. 22/2020 набавка моторних
горива, уља и мазива.       

За  припремање  понуде  за  ЈН  22/2020 понуђач  __________________________  из
_______________________  је имао следеће трошкове:

Назив припремне радње Цена

1

2

3

4

5

6

УКУПНО

Напомена: У складу са чл. 88. став 2. Закона о јавним набавкама трошкове припреме и подношења 
понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити накнаду трошкова од наручиоца.

     Место и датум :                                                                                               

______________________                                                            _______________________________   
                                                                                                        / потпис овлашћеног лица понуђача/
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X  ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

     У складу са чл. 26.  Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12,  14/15 68/15), као и
Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне  документације  (Сл.  Гласник  РС  29/13,  86/15),
понуђач ________________________________________  даје 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке моторних горива, уља и мазива за наручиоца ЈКП „Водовод Ваљево“, ЈН бр. 22/2020 поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

                                                                                                

     Место и датум :    

______________________                                                      ______________________________   
                                                                                                 / потпис овлашћеног лица понуђача/
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач________________________________________ у поступку јавне набавке моторних  горива,
уља и мазива  бр. 22/2020, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да  нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
    

                Датум                                                                                               Понуђач

     ________________                                                       ________________________

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

                                                                                                                   39/39


