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 1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12) и одлуке 
бр.1033/2013 од  16.09.2013. године о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.  I-
11/2013.  Јавно  предузеће  “Водоканал”  Бечеј (у  даљем  тексту:  Наручилац)  упућује  позив 
понуђачима да поднесу понуде у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – 
горива - безоловног бензина и еуро дизел горива за 2013. године. 

Предметна конкурсна документација се доставља уз позив за подношење понуда . 

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 дефинисан конкурсном документацијом .

     Понуде  се  подносе  у  затвореној  коверти  са  назнаком:  ''Понуда  за  ЈНМВ I-11/2013.  – 
набавка бензина и еуро дизел горива  (НЕ ОТВАРАТИ)".

     Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи адресу,  телефон и контакт особу. 
Понуде се достављају путем поште на адресу наручиоца – ЈП “Водоканал” Бечеј, Улица Данила 
Киша број 8/а, 21220 Бечеј или лично у згради ЈП “Водоканал” Бечеј, Улица Данила Киша број 
8/а, у Бечеју , сваког радног дана од 7,30 – 14,30 сати.

      Благовременом понудом ће се сматрати понуда која стигне на наведену адресу најкасније 
30.09.2013.  године  до 12,00  часова  .  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.

      Отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за подношење понуда у 12,30 у 
просторијама  ЈП  “Водоканал”  Бечеј,  Улица  Данила  Киша  број  8/а,  у  Бечеју, уз  присуство 
овлашћених представника понуђача. Представници понуђача су дужни да пре почетка отварања 
понуда , Комисији за јавну набавку доставе овлашћење за присуствовање отварању.

     Оквирни рок за доношење Одлуке о избору најповољнијег понуђача је 4 (четири) дана од 
дана отварања понуда .

      Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда, сваког радног 
дана на телефон 021-6912-930 од 07,00-15,00 часова.

 2. УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ    

 2.1. ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ 

     Предмет понуде је набавка добара – горива – безоловни бензин и еуро дизел за 2013. 
године за  потребе Предузећа према спецификацији производа која је саставни део конкурсне 
документације .

 2.2. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

      Понуда и документација која се подноси мора бити састављена на српском језику.

 2.3. САДРЖИНА ПОНУДЕ  

       Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75.  и 76.  Закона о јавним 
набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом . 

  Понуда  треба  да  садржи  све  податке,  прилоге  и  обрасце  дефинисане  конкурсном 
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документацијом и исти морају бити попуњени читко штампаним словима, потписани и оверени од 
стране овлашћеног лица понуђача у свему према конкурсној документацији.

       Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и подношења понуде .

 2.4. ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА 

       Понуђач може да измени или повуче понуду, писменим обавештењем, пре истека рока за 
подношење понуда .

 2.5. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА 

       Уколико  понуђач начини грешку  у  попуњавању,  дужан је  да  исту  избели  и  правилно 
попуни, место начињене грешке парафира и овери печатом .

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених  приликом разматрања 
понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене. 

      Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин: 

 a) уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима,  износ изражен 
словима сматраће се тачним; 

 b) уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 
сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

 2.6. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 

Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику,  тражити  додатне  информације  или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде, на адреси:  ЈП “Водоканал” Бечеј, Улица Данила Киша број 8/а, 21220 Бечеј, до 14,00 
часова са назнаком: "Питања за јавну набавку ЈНМВ I-11/2013“. Тражење додатних информација 
и појашњења телефоном није дозвољено. 

 2.7. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА     

Понуде са варијантама нису дозвољене .

 2.8. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

         Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена 

 2.9. ВАЛУТА 

    Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима .

 2.10. ЦЕНА 

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, без ПДВ – и са ПДВ-ом и мора бити  
фиксна .

Наручилац дозвољава промену цене само из објективних разлога као што је раст или пад 
цене сирове нафте на тржишту. О свакој промени цени понуђач је дужан да писмено обавести 
наручиоца  и  достави  наручиоцу  измењен  ценовник.  Измењене  цене  не  могу  бити  веће  од 
упоредивих тржишних цена.
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Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена има 
предност у случају несагласности.

 2.11. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА  

Плаћање: вирманси. Издавање компанијских картица укључујући и поновно издавање у 
случају истека периода важења, оштећења, губитка и сл. је бесплатно за наручиоца.

 2.12. ИСПОРУКА 

Испорука: на свим пумпама продавца а на основу бонова или картица.

 3. УПУСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ 

   На основу члана 77. став 4. 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, матерјалном и кривичном 
одговорношћу. 

Образац изјаве чини саставни део конкурсне документације. 

    

Председник Комисије

__________________

Александар Џигурски
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Образац 1.

Назив понуђача _______________

Адреса _______________________

Матични број __________________

ПИБ__________________________

На основу упућеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку мале вредности бр.  I-
11/2013 –  безоловног бензина и евро дизел горива, достављамо Вам следећу

                                                 

ПОНУДУ

1. Да квалитетно испоручимо добра у складу са наведеним условима из конкурсне документације, 
поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

             а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем

Укупна вредност понуде изражена у динарима  без ПДВ-а

Словима:

ПДВ:

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом

Словима:

2.  Рок  испоруке  добара  је _____  (_____________)  календарских  дана  од  дана  потписивања 
уговора.                                                   словима

3.  За извршење јавне набавке ангажујемо _____ (_____________)  подизвођача (уписати број 
подизвођача).                                                                   словима            

4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

5. Важност понуде износи _____  (_____________________) дана од дана отварања понуда (не 
краћи од 30 дана ).                                       словима

6. Начин плаћања:  вирмански.  

           

Датум: _______________      ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 
      ____________________________________

                                                                                ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

    M.П.            
      ____________________________________
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Образац 2.   

                        

Назив понуђача _______________                           

Седиште _____________________

Адреса ______________________

ПИБ ________________________

Број жиро рачуна _____________

Телефон _____________________

На основу члана 77.ст.4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/2012) 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА    

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да 

____________________________________________________________________________________

                                                               (НАЗИВ ПОНУЂАЧА) 

ИСПУЊАВА  све  услове  утврђене  у  конкурсној  документацији  Јавног предузећа 
“Водоканал” Бечеј за доделу Уговора у редовном поступку јавне набавке мале вредности бр.  I-
11/2013 за набавку горива – безоловног бензина и еуро дизела за потребе  Јавног предузећа 
“Водоканал” Бечеј за  2013. године.

Датум _________                                                            Потпис понуђача

Место__________                                  (М.П) 

                 ________________________________        
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Образац 3. 

                                                                                                          

Назив понуђача ________________                                                

Седиште _____________________

Адреса ______________________

ПИБ ________________________

Број жиро рачуна _____________

Телефон _____________________

ИЗЈАВА   ПОНУЂАЧА 

Да _________________________________________________________________________________

                                       (назив понуђача) 

у потпуности ПРИХВАТА све услове наведене у конкурсној документацији ЈП “Водоканал” 
Бечеј за доделу Уговора у редовном поступку јавне набавке мале вредности за набавку горива – 
безоловног бензина и еуро дизела бр. I-11/2013 за потребе ЈП “Водоканал” Бечеј за 2013. годину.

Датум __________                                                         Потпис понуђача

Место___________                                (М.П)       __________________________
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Образац 4 .

                                                                                               

ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:     _____________________________________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: _____________________________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА: _____________________________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____________________________________________

ТЕЛЕФОН ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:       _____________________________________________

ТЕЛ/ФАКС: _____________________________________________

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: _____________________________________________

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: _____________________________________________

БРОЈ РАЧУНА И БАНКА: _____________________________________________
           

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: _____________________________________________

ТЕЛЕФОН ЛИЦА ОДГОВОРНОГ ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА :           _____________________________________________

Место: ___________

Датум: ___________

Понуђач 

 М.П.     ____________________________
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Образац 5.

                                                                    

                                                                                                             

СПЕЦИФИКАЦИЈА НАФТНИХ ДЕРИВАТА  ЗА 2013. ГОДИНУ 

                       

Јединица 
мере Количине 

Цена без 
ПДВ-а

Цена са 
ПДВ-ом Укупно

ЕВРО ПРЕМИЈУМ 
БМБ - или 
адекватни 
еквивалент

литар 4000

ЕУРО ДИЗЕЛ – 
или адекватни 
еквивалент

литар 5000

Куповина – на бензинским пумпама понуђача – најмање једна пумпа на територији насеља Бечеј 

Плаћање - вирмански 

                                                                                                            ПОНУЂАЧ

                                                                              М.П.         _________________________
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Образац 6.

                                                                                                               

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да понуду за 
јавну набавку ЈНМВ бр. I-11/2013 – набавка горива – безоловног бензина и еуро дизел горива, 
подносим независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

       

Место

Датум ______________                                      ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                        ________________________________

                                                                      

                                                                            ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

М.П.        ________________________________
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Образац 7.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

        

         Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да  у  
понуди за јавну набавку  ЈНМВ бр.  I-11/2013 – набавка горива – безоловног  бензина и  еуро 
дизел горива , не учествујем са подизвођачима. 

Место _____________________

Датум ______________                                      ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                        ________________________________

                                                                      

                                                                            ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

М.П.        ________________________________

Образац бр.8
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

 1. При састављању понуде поштоватли смо техничке и остале захтеве наручиоца.

 2. Располажемо са људским и материјалним ресурсима за извршење предметне набавке. 
Имамо најмање једну бензинску пумпу на територији  насеља Бечеј и на њој имамо 
моторно гориво које је предмет набавке.

 3. Понуду смо саставили по свим условима из конкурсне документације, са њима се у 
целости слажемо и они су саставни део понуде.

 4.

 a) Сагласни смо да потпишемо Уговор састављен према предлогу који је саставни део 
конкурсне документације .

 b) Достављамо  наш  типски  уговор  о  продаји  нафтних  деривата  путем  дебитне 
картице за гориво који ће бити потписан уколико наша понуда буде изабрана као 
најповољнија (заокружити једну од понуђених изјава под а) или б).

Место __________________________

Датум ______________                                      ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                        ________________________________

                                                                      

                                                                            ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

М.  П.        ________________________________

Образац 9.                  
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МОДЕЛ  УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

                          

Закључен дана ______________ 2013. године између:

1. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ВОДОКАНАЛ” БЕЧЕЈ из Бечеја,  кога заступа директор  Слободан 
Митровић, као КУПЦА (наручиоца), и 

2. ______________________________________ из  ______________________ ,  коју 
заступа ______________________, као ПРОДАВЦА (најповољнији понуђач) на следећи 
начин:

ПРЕДМЕТ УГОВОРА је релизација јавне набавке горива – безоловног бензина и еуро 
дизел горива за потребе купца за 2013. годину.   

Члан 1.

         Предмет  набавке  је  куповина  горива  –  безоловни  бензин  и  еуро  дизел  гориво  за 
потребе  ЈП  “Водоканал”  Бечеј за  2013.  годину,  на  начин  и  под  условима  утврђеним  у 
конкурсној документацији и условима из понуде понуђача _____________________________ 
из ________________________ , која је саставни део овог уговора.

         Уговореном ценом за производе из предходног става овог члана сматра се цена из 
понуде понуђача бр. __________ од _____________ и иста је дата за обе врсте горива и 
укупно без ПДВ –а износи _______________ динара, а са ПДВ-ом ________________ динара .

Члан 2.

         Купац ће исплату вршити налогом за пренос – сукцесивно, након сваке испоруке,  у 
року од  45 дана након испостављања фактуре са урачунатим ПДВ-ом о испорученој роби по 
цени коју је продавац одредио у својој понуди из члана 1. ст. 2 овог уговора.

        Цена из члана 1. став 2 . Уговора је фиксна и иста се може мењати само уколико дође 
до промена цене из објективних разлога као што је раст или пад цене сирове нафте на 
тржишту, а на основу писменог захтева продавца . 

                                                              

Члан 3.

          Уговорене стране су сагласне да  ће продавац моћи да купује нафтне деривате  из 
члана 1. овог уговора  сукцесивно, на свим бензинским пумпама продавца.

                                                                                                                            

Члан 4.

     Продавац је одговоран за  квантитет као и за квалитет  горива  сходно законским 
нормативима и стандардима предвиђеним за ову  врсту  добара.

Члан 5.

           Евентуална рекламација  од  стране Купца на испоручене количине мора бити 
сачињена у писаној форми  и достављена Продавцу у року од 24 часа од испоруке. Продавац 
мора на писану рекламацију Купца одговорити у року од 24 часа од пријема рекламације.
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           Уколико било која испорука не задовољи квалитет и договорену количину, Продавац 
је у обавези да испоруку замени исправном одмах, а најкасније у року од 3 дана.   

Члан 6.

          Уговор се закључује за период до краја 2013. године, а најкасније до закључења новог 
уговора по спроведеном поступку јавне набавке за 2014. годину.

Члан 7.

    Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор, у случају да друга 
уговорна  страна  не  испуњава  или  неблаговремено  испуњава  своје  уговором  преузете 
обавезе.

      О  својој  намери  да раскине уговор,  уговорна страна  је  дужна да писменим путем 
обавести другу уговорну страну.

          Уговор  ће  се  сматрати  раскинутим  по  протеку  рока  од  15  дана  од  дана  пријема 
писменог обавештења.

                                                                      Члан 8.

       Уговор  ступа  на  снагу  даном  потписивања  од  стране  овлашћених  представника 
уговорних страна . 

       Овај  Уговор  се  може  изменити  само  писаним  анексом,  потписаним  од  стране 
овлашћених лица уговорних страна .

                                                                       Члан 9.

     Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог уговора или 
поводом овог Уговора, странке ће покушати да реше споразумно .

       У случају спора међу уговарачима је надлежан суд у _______________.

                                                               

Члан 10.

       Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по 2 (два) припадају 
свакој уговорној старани.                                                         

                 ЗА  ПОНУЂАЧА                                                           ЗА НАРУЧИОЦА 

     ___________________________   ________________________
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