Oсновна школа“Бранко Радичевић“
Стапар
ПИБ: 100607900, Матични број: 08013071, шифра делатности: 8520
Еmail: osbrankoradicevicsta@mts.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мазута – запаљиво уље са ниским процентом
сумпора
(Јавна набавка мале вредности)
Бр.01/2018

У Стапару, јануар 2018.године
Бр: 01-8/2018 од 03.01.2018. године

Основна школа “Бранко Радичевић“ Стапар
03.01. 2018. годинe
На основу члана 60.став 1.тачка 2.Закона о јавним набавкама( Сл.гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке Директора Основне школе „Бранко Радичевић“ Стапар о
покретању поступка јавне набавке, 01-05/18 од 03.01.2018. године,
ОСНОВНА ШКОЛА“Бранко Радичевић“ Стапар
Оглашава дана 03.01.2018.године
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за доделу уговора о
набавци нискосумпорног лож уља - мазута
( набавка мале вредности бр.01/2018)
Предмет: Јавна набавка за доделу уговора о набавци нискосумпорног лож уља мазута укупне количине од 35 тона.
Ознака из Општег речника набавке: 09135110-8 Запаљива уља са ниским процентом
сумпора-мазут.
Понуде доставити у затвореним ковертама са назнаком „Понуда за набавку 01/2018не отварати“, до 15.01.2018. године до 10 часова, на адресу Основна школа “Бранко
Радичевић“, Вука Караџића 20, 25240 Стапар. Јавно отварање понуда обавиће се
15.01.2018.године, са почетком у 10,00 часова, у просторијама Основне школе „Бранко
Радичевић“, у присуству овлашћених понуђача, који ће своје овлашћење предати комисији
пре отварања понуда;
Понуђачи могу преузети конкурсну документацију са Портала јавних набавки;
Понуда важи 30 дана од дана последњег рока за достављање понуда.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума: најнижa
понуђена цена.
Одлука о додели Уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда;
Наручилац задржава право да одустане од вршења избора, ако установи да ниједна
понуда не одговара захтевима из конкурсне документације, као и да одустане од избора из
било ког другог разлога;
Додатне информације могу се добити сваког радног дана у периоду од од 08 до 14
часова на тел. 025/5827-701 . Особа за контакт је секретар школе Милана Главаш.
Директор школе

мр Јелена Милић
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Предмет јавног позива: додела уговора о набавци 35 тона нискосумпорног лож уља мазута
Испорука добара ће се вршити сукцесивно, и то пет пута по седам тона (или у другој
појединачној тонажи по једној испоруци, а према потребама Школе), а у периоду од
закључења уговора до 31.01.2019.године, а по захтеву Наручиоца. Неопходно је да
приликом испоруке мазута цистерна у којој се мазут доставља буде осигурана пломбом.
Све захтеве везане за додатна објашњења треба доставити наручиоцу најкасније 3
дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће на захтев заинтересованом лицу
доставити одговор у писаном облику, путем факса или електронском поштом у року од 2
дана од дана пријема захтева.
Понуда мора у целини да одговара захтевима из конкурсне документације;
Наручилац задржава право да:
 Одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима
из конкурсне документације;
 обустави поступак у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.
.
1. УСЛОВИ ПОНУДЕ
Понуда се сматра исправном и потпуном ако понуђач поднесе:
1. решење о оснивању из судског или другог регистра (фотокопија)
2. изјаву о испуњавању услова из чл. 75 . Закона о јавним набавкама
3. изјава са списком правних лица
4. изјаву о независној понуди
5. попуњен „образац понуде“,
6. попуњен образац «подаци о понуђачу»
7. попуњену изјаву о прихватању услова из конкурса и
8. попуњен, парафиран и од стране понуђача оверен модел уговора(потписана и
оверена свака страна модела уговора)
9. Лиценца за обављање енергетске делатности
Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача АПР нису у обавези да достављају
доказе о испуњености услова под тачкама 1 и 2, већ дају изјаву да су уписани у
регистар понуђача.
Обавезни услови за учешће наведени су у члану 75.ЗЈН.
Према члану 77.став 4 ЗЈН испуњеност услова из чланова 75. доказује се
достављањем изјаве којом понуђач под пуном и материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове,осим услова:
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке(члан 75.став 1 тачка 5) ЗЈН) који се доказује прилагањем оверене
копије одговарајућег документа приликом подношења понуде.
По доношењу одлуке о додели уговор, изабрани понуђач дужан је да достави остале
доказе из члана 75.ЗЈН на увид у оригиналу или овереној копији.
Уколико обрасци не буду уредно достављени и попуњени, понуда ће бити
одбачена као непотпуна.
Молимо Вас да пажљиво прочитате упутство како би Ваша понуда била узета у
разматрање.
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2. ЈЕЗИК
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском
језику.
3.ОБЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Додатне информације могу се добити сваког радног дана у периоду од 08 до 14
сати на телефон 025/5827-701. Особа за контакт:Милана Главаш.
4.ИЗРАДА ПОНУДЕ
4.1.ОБЛИК ПОНУДЕ
 Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
 Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације без икаквих мењања, додавања и осталих
преправки тендера од стране понуђача. Уколико је у тендеру изричито наведено, за
поједине ставке понуђач може приложити и сопствени образац.
 Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена онако како је предата са назнаком "понуда за јавну
набавку бр. 01/2018 –„ НЕ ОТВАРАТИ" на адресу наручиоца (поштом или
лично).
 Понуђач је дужан да понуду достави у просторије наручиоца у року назначеном у
јавном позиву. Понуде благовремено упућене препорученом пошиљком, а које
нису до назначеног датума и часа приспеле у просторије Наручиоца сматраће
се неблаговременим.
4.2.ЦЕНА
 Цена треба да буде изражена у динарима, без пореза на додатну вредност.
 Цена може бити изражена и у страној валути, у ком случају ће се у понуди навести
да ће се за прерачунавање у динаре користити одговарајући средњи девизни курс
НБС на дан отварања понуда
 Ако је у понуди исказана неуобичајно ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
 -До промене цене након закључења уговора може доћи из објективних



разлога – цене нафтних деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са
кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији .
Уколико два или више понуђача имају исту понуђену цену, Наручилац ће
закључити Уговор са оним Понуђачем који има највећи број закључених Уговора
са правним лицима о испоруци горива у 2017. години и који остави дужи рок за
плаћање.


4.4.ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
 Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за
намене јавног позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду
укључена у поступак јавне набавке,
 Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу
великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које
је потписало понуду.
 Наручилац не одговара за поверљивост података која нису назначена на горе
наведени начин.
5. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ
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Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. У случају да
понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија.
6. ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА
 Биће разматране само исправне понуде, понуде које су благовремено поднете и
које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације.
 Неисправне понуде се неће разматрати већ ће бити одбијене.
7. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА
Понуђачи не могу поднети варијантну понуду.
8. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума
најниже понуђене цене.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок за плаћање
пружене услуге.
9 ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права
може уложити захтев за заштиту права понуђача и уплатити законом предвиђени износ на
одређени рачун буџета Републике Србије, односно поступити у складу са одредбама
Закона које уређује поступак заштите права понуђача ( члан 148.-166 . Закона о јавним
набавкама).
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
______________________________________________________________________________
Адреса
понуђача:______________________________________________________________________
Лице за
контакт:_______________________________________________________________________
Електронска
адреса:________________________________________________________________________
Телефонфакс:_________________________________________________________________________

ПИБ: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Матични број понуђача:_________________ .
Број рачуна-банка:
______________________________________________________________________________

Лице овлашћено за потписивање уговора:__________________________________________

Место и датум:___________________________ .

Понуђач:

________

М.П.
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Назив правног-физичког лица ____________________________________________________
Место: _____________________

мбр.__________________, ПИБ__________________

Датум:_____________2018.год.

У својству овлашћеног лица, дајем

И З Ј А В У

ПОД МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ИЗЈАВЉУЈЕМО
ДА ИСПУЊАВАМО УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75.ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА,
(«СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС» БРОЈ 124/2012, 14/2015, 68/2015)

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

_________________________________

М.П.
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ИЗЈАВА СА СПИСКОМ ПРАВНИХ ЛИЦА
СА КОЈИМА СУ ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ У 2017. ГОДИНИ
Списак правних лица са којима је Понуђач склопио уговоре у 2017. години, а који се
односе на предмет јавне набавке:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________
6. __________________________________________________________
7. __________________________________________________________
8. __________________________________________________________
9. __________________________________________________________
10. __________________________________________________________
11. __________________________________________________________
12. __________________________________________________________
13. __________________________________________________________
14. __________________________________________________________
У _______________________
Дана ____________________
М. П

Потпис овлашћеног лица
______________________
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Назив правног-физичког лица ____________________________________________________
Место: _____________________

мбр.__________________, ПИБ__________________

Датум:_____________2018.год.

У складу са чланом 26. и 61.ств 4. Тачка 9. Закона о јавним набавкама(„Сл.гласник
бр.124/2012, 14/15 и 68/15) под пуном моралном материјалном и кривичном
одговорношћу,као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВЉУЈЕМО ДА ПОНУДУ БРОЈ______________ОД _________ГОДИНЕ,
ПРИПРЕМЉЕНУ НА ОСНОВУ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У
ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НИСКОСУМПОРНОГ
ЛОЖ УЉА - МАЗУТА БР. 01/2018, ОБЈАВЉЕНОГ ДАНА 03.01.2018. НА
ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ,
ПОДНОСИМО НЕЗАВИСНО, БЕЗ
ДОГОВОРА СА ДРУГИМ ПОНУЂАЧИМА ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ
ЛИЦИМА.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________
М.П.
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ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ПОЗИВА

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из јавног
позива у поступку јавне набавке мале вредности за доделу уговора о набавци
нискосумпорног лож уља - МАЗУТА објављеног 03.01.2018. године на Порталу
Управе за јавне набавке и све услове наведене у конкурсној документацији по којима
подносимо своју понуду.
Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не
може бити контрадикторан овим условима.

Место и датум:
Понуђач:
Печат и потпис:
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
( ПРАЗНЕ РУБРИКЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ)

Ред.
Бр.

Назив горива

Јединица
мере

Количина

1.

НИСКОСУМПОРНО
ЛОЖ УЉЕ - МАЗУТ

килограм

35.000,00

Јединична цена

Укупна цена
без ПДВ-а

Понуда обухвата и услугу превоза и то пет пута по седам тона (или друге појединачне
тонаже по једном превозу у складу са потребама школе).
Ова понуда чиниће саставни део уговора између нас.

Ова понуда важи не мање од 30 дана, сагласно захтевима конкурсне документације

Понуђач:

_____________________
М.П.
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ПОНУДА УГОВАРАЧА
(ОБРАЗАЦ)
Понуда број: _________________
Датум:________________________
Наручилац: Основна школа“Бранко Радичевић“ Стапар
Предмет јавне набавке: додела уговора о набавци 35 тона нискосумпорног лож уља мазута са услугом превоза, и то пет пута по седам тона ( или друге појединачне
тонаже по једном превозу, а према потребама школе).
Понуду дајем (заокружите одговарајуће):

a. самостално
б. заједничка понуда
Укупна цена (без ПДВ-а):___________________________ динара
Рок испоруке
добара:________________________________________________________________________
Начин испоруке
добара:________________________________________________________________________
Услови и начин плаћања (рок плаћања не мањи од 45 дана):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Рок важења понуде:_________________________________________
(не мање од 30 дана, сагласно захтевима конкурсне документације

)

Ова понуда чиниће саставни део уговора између нас.
Понуђач:
_____________________
М.П
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(МОДЕЛ УГОВОРА)
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана :___________
Између:
1.Основна школа“Бранко Радичевић“ Стапар, коју заступа директор мр Јелена Милић (у
даљем тексту: КУПАЦ) и
2.______________________из ____________________, кога
заступа_____________________( у даљем тексту:ПРОДАВАЦ), на следећи начин:

-

-

Члан 1.
Уговорне стране сагласно конастатују :
Да је купац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама( „Сл.гласник РС“,
бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на основу позива за подношење понуде за набавку
нискосумпорног лож уља - мазута, спровео поступак јавне набавке мале
вредности;
Да је продавац доставио понуду бр.________, од_________, која се налази у
прилогу уговора и саставни је део уговора;
Да понуда продавца у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне
документације;
Да је купац донео Одлуку о додели уговора бр.__________, од____________
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка 35 тона НИСКОСУМПОРНОГ ЛОЖ УЉА МАЗУТА.
од стране купца, у свему према понуди продавца бр.__________, од____________
Члан 3.
Цена робе из члана 2.овог уговора износи укупно:_____________________________

У цену није урачунат порез на додату вредност.
Спецификација робе из члана 2.овог уговора, заједно са појединачним ценама, чини
саставни део овог уговора.
У случају промене цене,примењује се цена по Ценовнику добављача, у складу са
законским прописима који важе на дан испоруке.
За испоручену робу продавац испоставља рачун-фактуру са пратећом документацијом,
који доставља купцу на плаћање.
У цену је урачуната и услуга превоза, и то пет пута по седам тона (или друге
поједниначне тонаже по једном превозу) .
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Члан 4.
Купац се обавезује да по испостављеном рачуну-фактури уплату изврши на рачун
продававца, у року од __________дана.
Продавац ће приликом фактурисања зарачунати ПДВ, у складу са позитивним законским
прописима
Продавац ће фактуру испостављати на захтев купца.
Члан 5.
Квалитет робе, која је предмет овог уговора у потпуности одговара:
-важећим домаћим и међународним стандардима за ту врсту робе;
-уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду продавца.
Члан 6.
Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без
претходне најаве на месту пријема, током и после испоруке, са правом да узорке из било
које испоруке достави независној специјализованој установи ради анализе.
У случају када независна специјализована установа утврди одступање од уговореног
квалитета производа, трошкови анализе падају на терет продавца.
Члан 7.
Место испоруке робе, из члана 2. Овог уговора је Основна школа“Бранко
Радичевић“ Стапар, Вука Караџића 20.
Члан 8.
Продавац се обавезује да робу испоручује сукцесивно, највише 8 дана од дана пријема
писменог или електронског (маил) захтева за испоруку.
Члан 9.
Продавац се обавезује да робу испоручује у цистерни која је осигурана пломбом.
Члан 10.
Продавац се обавезује да робу испоручи у свему сагласно понуди бр.____, од_______.
Члан 11.
Улолико купац установи недостатке у квалитету и количини испоручене робе, дужан је да
о томе одмах обавести продавца и да га позове да у року од _______дана отклони ове
недостатке, односно испоручи робу сагласно уговореном квалитету и количини.
Купац задржава право на промену количине робе у складу са реалним потребама.
Члан 12.
Уколико продавац не изврши испоруку робе по достављеном налогу за испоруку или не
изврши замену робе у року утврђеном у члану 10.овог уговора, купац има право да набави
тражене количине робе одговарајућег квалитета од другог понуђача, а евентуална разлика
у цени пада на терет продавца.
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Члан 13.
Продавац преузима потпуну одговорност за све испоручене робе, из члана 2.овог уговора,
у периоду трајања уговора.
Члан 14.
Време трајања уговора је од датума закључења па све до 31.01.2019.године и ступа на
снагу даном потписивања од стране овлшћених представника уговорних страна.
Уговорне стране су сагласне да измене и допуне овог уговора, као и прилога уговора могу
вршити искључиво у писменој форми, уз обострану саглсност уговорних страна и потпис
овлашћених лица уговорних страна.
Члан 15.
Овај уговор се може раскинути једнострано, писменим путем, уз отказни рок од 30 дана.
Уговорне стране су сагласне да у отказном року измире све доспеле обавезе.
Овај уговор се може раскинути и споразумно.
Члан 16.
Уговорне стране се обавезују да све спорове реше мирним путем, а уколико се на тај начин
настали спор не може решити, одрђује се месна надлежност привредног Суда у Сомбору.
Члан 17.
Овај уговор се закључује у четири(4) истоветна примерка, од којих по два(2) задржава
свака уговорна страна.

ЗА ПРОДАВАВЦА:

ЗА КУПЦА:
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