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ОПШТИ  ПОДАЦИ  О НАБАВЦИ

Назив наручиоца:
Општинска Управа општине Рача 
Адреса наручиоца:
Карађорђева 48, 34210 Рача 
Интернет страница наручиоца:
www@raca .R.S
Е-mail адреса наручиоца:
javne.nabavke@raca.rs
Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке:
Добро – гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ
Лице за контакт:
Име и презиме:
Светлана Јозић
Функција:
Извршилац буџета и јавне набавке  
Телефон:
034/751-267-069/8084029
Е-mail адреса:


ПОДАЦИ  О ПРЕДМЕТУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


Предмет  Јавне Набавке : Добра - гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ

 УПРАВЕ  УПРАУПРАВЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
Ознака из општег речника набавке: 09135100 – лож уље
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИСПОРУКЕ ДОБРА
	Добра – лож уље који је предмет јавне набавке користиће се за потребе грејања

објекта Општинске Управе општине Рача за време грејне сезоне 2016/2017. године.
	Наведено добро – лож уље мора бити у складу са техничким карактеристикама наведеним у Обрасцу понуде ( гасно уље екстра лако) и мора бити произведен према произвођачкој спецификацији.

3. Понуђач је обавезан да достави Потврду (Изјаву) овлашћених - акредитованих органа или Уверење, Атест, Декларацију или Сертификат о квалитету издате од стране овлашћених - акредитованих лабораторија којима доказује испуњеност стандарда за понуђено лож уље, са техничком анализом.
	Наведено добро – лож уље мора да задовољи све услове у погледу квалитета

према захтевима из Обрасца понуде са спецификацијама.
	Понуђач је у обавези да захтеване количине лож уља обезбеди сукцесивно по Плану Наручиоца и то:
	до краја септембра  2016. године – 15.200 тона
до краја јануара  2017.године          – 7.600 тона

до краја марта   2017.године            – 5.200 тона
Све понуде које не задовољавају минимум датих карактеристика сматраће се неважећим.


ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  Ј АВНЕ НАБАВКЕ 

Право учешћа имају сва заинтересована правна лица и предузетници – тј.понуђачи, који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из конкурсне документације утврђених у свему према чл.75 и 76. Закона о јавним набавкама и то:


Обавезне услове по чл. 75.:

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тачка 1. Закона),
 Да он  и  његов  законски  заступник  није  осуђиван  за  неко  од  кривичних  дела  као  члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тачка 2. Закона),

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.тачка 4.Закона ),

Да испуњава све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да је понуђач ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

Додатне услове утврђене на основу чл. 76.:

	Да обезбеди превоз лож уља до Општинске управе општине Рача  у Рачи,
	Да достави доказ о квалитету понуђеног добра.


Подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1. до 4. Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1 до 4 Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.


 УПУТСТВО  ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА: 

Испуњеност обавезних и додатних услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и условима конкурсне документације понуђач доказује у складу са чл.77. став 4. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем Изјаве понуђача  о  испуњености обавезних и додатних услова, поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења'' (образац 1), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуљава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим доказа о квалитету понуђеног добра који услов се доказује достављањем Потврде (Изјаве) овлашћених - акредитованих органа рудника или Уверење, Атест, Декларацију или Сертификат о квалитету издате од стране овлашћених - акредитованих лабораторија којима доказује испуњеност стандарда са техничком анализом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико  Изјаву  потписује  лице  које  није  уписано  у  регистар  као  лице  овлашћено  за  заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

У колико   понуду   подноси   група   понуђача   Изјава  мора  бити  потписана  од  стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 У колико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је
понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не
може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
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.


УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА КАКО  ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. Понуђач је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и презиме контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем или понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, седиште за сваког члана и назначити ко је носилац посла - овлашћени члан групе.
Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом достави у затвореној коверти или кутији, затворено и упаковано на начин да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози као и да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се понуда први пут отвара.
Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти/кутији обележити ''Време, евиндециони број и датум пријема понуде'' према редоследу приспећа. Свим понуђачима који понуду доставе непосредно наручилац предаје ''Потврду о пријему понуде''.
Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне документације одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији, јер ће се једино понуда која буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним обрасцима узети у разматрање.
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу наручиоца Општинска управа општине Рача у Рачи, ул. Карађорђева  бр.48 са назнаком ''Понуда за јавну набавку добра број: 404-15/2016-IV-00 - НЕ ОТВАРАТИ'',  најкасније до дана  10.05.2016. године до 11.00 часова.
Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се ''Благовременом понудом'' и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање понуда тј. Дана 10.05.2016 године у 11,15 часова у просторијама наручиоца у Рачи, ул. Карађорђева  бр. 48. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда комисији  за  јавну набавку  поднесу овлашћење  за  активно  учешће  у поступку отварања понуда.

САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ):

	Образац 1 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о испуњености обавезних и додатних услова, и поштовању законских прописа - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носилац посла-овлашћеног члана групе понуђача.


Напомена: Изјаву даје понуђач за самосталне понуде и понуде са подизвођачима и носилац посла - овлашћени члан групе понуђача за понуду коју подноси група понуђача.

	Образац 2 - ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица свих подизвођача који су ангажовани на реализацији предмета јавне набавке.


Напомена: Изјава се доставља само у случају понуде која се даје са подизвођачима и у том случају изјаву дају сви ангажовани подизвођачи.

	Образац 3 - ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране одговорних-овлашћених лица свих чланова групе понуђача.


Напомена: Изјава се доставља само у случају понуде коју даје група понуђача и у том случају изјаву дају сви чланови групе понуђача, осим носиоца посла - овлашћеног члана групе понуђача који даје изјаву на обрасцу 2.

	Образац 4 - Понуда - Понуда мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.


Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.

	Образац 5 - Образац структуре цене –У обрасцу структуре цене морају бити унете јединичне цене добра без ПДВ-а, укупна цена добра без ПДВ-а, као и збирна рекапитулација са укупним износом исказаним без ПДВ-а, посебно исказаним ПДВ-ом и укупном ценом са ПДВ-ом. Образац структуре цене мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.


Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.

	Образац 6 – Изјава понуђача о начину наступа -  Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.


Напомена: За групу понуђача, изјаву попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача

	Образац 7 – Подаци о понуђачу који наступа самостално - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.


Напомена: Уколико понуђач наступа са подизвођачима или даје заједничку понуду као група понуђача исти не попуњава и оверава овај образац.

	Образац 8 – Подаци о понуђачу који наступа са подизвођачима - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача који наступа са подизвођачима.


Напомена:  Понуђач  који  наступа  самостално  или  даје  заједничку  понуду  као  група понуђача не попуњава и оверава овај образац.

	Образац 9 – Изјава понуђача о ангажовању подизвођача - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.


Напомена:  Понуђачи  који  наступају  самостално  или  дају  заједничку  понуду  као  група понуђача не попуњавају и оверавају овај образац.

	.Образац 10 – Подаци о подизвођачу - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица подизвођача.


Напомена:  Понуђачи  који  наступају  самостално  или  дају  заједничку  понуду  као  група понуђача не попуњавају и оверавају овај образац.

	.Образац 11 – Изјава чланова групе понуђача који подносе заједничку понуду – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица носиоца посла – овлашћеног члана групе понуђача и сваког члана групе понуђача.


Напомена:  Понуђачи  који  наступају  самостално  или  дају  понуду  са  подизвођачима  не попуњавају и оверавају овај образац.

	.Образац 12 – Подаци о понуђачу-носиоцу посла као овлашћеном члану групе понуђача- Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.


Напомена:  Понуђачи  који  наступају  самостално  или  дају  понуду  са  подизвођачима  не попуњавају и оверавају овај образац

	.Образац 13 - Подаци о члану групе понуђача – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица свих чланова групе понуђача.


Напомена:  Носилац  посла-овлашћени  члан  групе  понуђача  и  понуђачи  који  наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не попуњавају и оверавају овај образац.

	.Образац 14 - Изјава понуђача о прихватању услова из конкурсне документације – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.


	.Образац 15 – Обрачун трошкова припреме понуде - Образац мора  бити  попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.


Напомена:

	Образац се попуњава само уколико понуђач потражује трошкове припреме понуде уколико је наручилац одустао од набавке.


	Уколико у складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама не постоји основ за потраживање трошкова припреме понуде образац се не попуњава и не оверава.


	.Образац 16 – Изјава о независној понуди - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла- овлашћеног члана групе понуђача.


	.Образац 17 - Модел уговора - Одговорно-овлашћено лице понуђача или носиоца посла- овлашћеног члана групе понуђача мора да попуни и парафира сваку страну модела уговора, потпише и овери печатом модел уговора на последњој страни, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.


	.Образац 18 – Овлашћење представника понуђача - Образац мора бити  попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.


Напомене:

	Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда иначе не може присуствовати отварању понуда иако је исту доставило у склопу запечаћене понуде.


	Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави Овлашћење представника понуђача за учешће у отварању понуда.


	.Образац 19 – Потврда о преузимању конкурсне документације - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.


Напомене:

	Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања конкурсне документације.


	Попуњену и оверену потврду о преузимању конкурсне документације потенцијални понуђач доставља наручиоцу у најкраћем могућем року.


	Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници а директно их проследити само понуђачима за које има доказ (достављену потврду о преузимању конкурсне документације) да су преузели конкурсну документацију.


	У случају да потписану и оверену Потврду о преузимању конкурсне документације понуђач не достави Наручиоцу  исти не преузима никакву одговорност везано за члан 63. Закона о јавним набавкама.


	Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о преузимању конкурсне документације.


	.Образац 20 – Потврда о пријему понуде - Образац попуњава, потписује и  оверава овлашћено лице наручиоца и издаје се само понуђачима који понуду доставе непосредно на адресу наручиоца из позива за достављање понуде.


	Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о пријему понуде.


АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДА

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду, писаним обавештењем, само пре истека рока за подношење понуда.
Обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се доставља са ознаком “Измена понуде”, ''Допуна понуде'' или “Опозив понуде” за јавну набавку мале вредности бр. 404-15/2016-IV-00. за набавку добара – лож уље за потребе Општинске управе општине Рача .

.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу  понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да уколико у понуди наведе подизвођаче уз своју понуду приложи потписану и оверену изјаву подизвођача да испуњава обавезне и додатне услове и поштовању законских прописа за учешће у поступку јавне набавке мале вредности, дефинисане чланом 75. став 1. тачка 1) до 4), Закона о јавним набавкама (Образац 2).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.


.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке понуде групе понуђача је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке мале вредности, који обавезно садржи податке из чл. 81. ст. 4. тачке од 1. до 6. Закона о:
)члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
)понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
)понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
)понуђачу који ће издати рачун;
)рачуну на који ће бити извршено плаћање;
)обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1
тач.1) до 4). Закона о јавним набавкама. Стога је неопходно да сваки понуђач из групе понуђача достави потписан и оверен образац ''Изјаве члана групе понуђача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа '' – образац 3, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности, дефинисане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.
Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама уколико предмет набавке – врста радова подразумева испуњеност овог услова, доказује члан групе понуђача који је споразумом преузео обавезу извођења ових радова.

Додатне услове дефинисане чланом 76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно-кумулативно, што се доказује ''Изјавом понуђача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа“ -образац 1, коју потписује и оверава носилац посла – овлашћени члан групе понуђача, који је споразумом овлашћен да заступа групу понуђача.
Понуђачи из групе понуђача у поступку реализације предмета јавне набавке одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.8. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОКОВИ КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:
 Захт еви  у  п оглед у  н ачи н а,  р ок а  и  услова  плаћ ањ а 
Плаћање се врши АВАНСНО, од дана испостављања профактуре. 
Плаћање се врши уплатом на рачун добављача ( Снабдевача)
Понуђачу је дозвољен Аванс.
 Захтев  у  поглед у рока (испорук е добара) 
Рок испоруке 5 дана од дана пријема захтева за испоруку писменим путем ( путем e-mail или факса).
Мест о  и споруке је  Општинска Управа општине Рача Карађорђева 48 , 34210, Рача. 

 Захтев  у  поглед у рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) календарских дана рачунајући од дана јавног отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

 Други  захтеви 
Уговорна казна
Уколико понуђач својом кривицом прекорачи рок испоруке дужан је да плати Наручиоцу на име пенала 0,5 ‰ (промила) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од укупне вредности са ПДВ-ом.
Квалитет и квантитет
Квантитативни пријем добара која су предмет набавке вршиће овлашћено лице Купца. Понуђено добро које је предмет јавне набавке мале вредности мора испуњавати све захтеване карактеристике и у погледу квалитета важеће стандарде са описом датим у спецификацији, која је саставни део конкурсне документације.

ОБРАЗАЦ 1.


5.9.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са кретањима цена на тржишту нафтних деривата. Одлуке Продавца о промени цена нафтних деривата се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује њихово усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних деривата. Продавац се обавезује да Купца обавештава о промени цена нафтних деривата, јавним објављивањем цена нафтних деривата на својој званичној wеb адреси www.nis.rs. Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке, а која је јавно објављена у складу са клаузулом 3.“

ИЗВОРИ  ИЗ  КОЈИХ  СЕ  МОГУ  БЛАГОВРЕМЕНО  ДОБИТИ  ПОДАЦИ  ВЕЗАНИ  ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

ЗАШТИТА	ПОВЕРЉИВОСТИ	ПОДАТАКА	КОЈЕ	НАРУЧИЛАЦ	СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

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

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице – понуђач који достави ''Потврду о преузимању конкурсне документације'' искључиво у писаном облику може тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, путем електронске поште на Е-mail:@ptt.rs " javne,nabavke@raca.rs  или у писаној форми путем поште на адресу: Општинска управа општине Рача  ул. Карађорђева  бр.48, 34210 Рача  са назнаком: "Питања за јавну набавку бр.404-15/2016-IV-00 од      10.05.2016.године.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници а директно их проследити само понуђачима за које има доказ (достављену потврду о преузимању конкурсне документације) да су преузели конкурсну документацију у року од три дана.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.











ДОДАТНА   ОБЈАШЊЕЊА   ОД   ПОНУЂАЧА   ПОСЛЕ   ОТВАРАЊА   ПОНУДА   И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврсан предмету ове јавне набавке , а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, у обавези је да у тренутку закључења уговора доставити наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 15 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ безусловна” и платива на први позив, и роком важења који је 30 (тридесет)дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са кретањима цена на тржишту нафтних деривата. Одлуке Продавца о промени цена нафтних деривата се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује њихово усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних деривата. Продавац се обавезује да Купца обавештава о промени цена нафтних деривата, јавним објављивањем цена нафтних деривата на својој званичној wеb адреси. Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке, а која је јавно објављена у складу са клаузулом 3.“
За испоруке које се врше после наведеног рока, измена цена се може вршити по Захтеву понуђача или наручиоца и уз обострану сагласност и то у случају да дође до промене малопродајних цена у Републици Србији, односно промене Индекса потрошачких цена по COICOP класификацији за групу "Течна горива" и то за више од 10% (рачунајући и тих 10%), апрема саопштењу ЦН11 које обрачунава и објављује Републички завод за статистику рачунајући од месеца стицања услова. Базни месец за обрачун измене цена биће месец у коме је уговор потписан, а новоформиране цене примењиваће се од 1. у наредном месецу у односу на месец у коме су стечени услови за промену цена тј. у односу на маесец у коме је дошло до поменутих промена цена преме саопштењу ЦН 11. Захтев за измену цена подноси се у писаном облику. Страна која тражи/захтева промену цена дужна је да упути другој страни образложени писани захтев, као и да достави релевантан доказ о промени цена.
Друга страна дужна је да одговори на захтев о промени цена у року од 7 (седам) дана од пријема образложеног писаног захтева друге стране.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

5.16.ПОШТОВАЊЕ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И УСЛОВА:

Понуђач, Подизвођач или Члан групе понуђача је дужан да при састављању своје понуде у склопу ''Изјаве'' – Образац 1, 2 и 3 наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.


ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити све неблаговремене, неисправне и неодговарајуће понуде а може да одбије и неприхватљиве понуде, у смислу Закона о јавним набавкама.
Наручилац доноси одлуку о додели уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. У складу са чл.106. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду као неисправну ако:
	понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
	је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
	понуда  садржи  друге  недостатке  због  којих  није  могуће  утврдити  стварну  садржину понуде или је није могуће упоредити са другим понудама.


ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, уз уплату прописане таксе. Копију захтева за заштиту права подносилац захтева истовремено доставља Републичкој комисији.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне
набавке и истовремено објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.138-167. Закона.


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора најкасније у року од 10 (десет) дана рачунајући од дана јавног отварања понуда.
Након  спроведене  стручне  оцене  понуда,  на  основу  извештаја  комисије  наручилац  доноси
Одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање 1 (једну) прихватљиву понуду.
 Наручилац  је дужан да  Одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници   у року од 3 (три) дана рачунајући од дана доношења одлуке.
У случају да понуђач чија је понуда прихватљива и изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим понуђачем са ранг листе чија је понуда прихватљива. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве
активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен.
Уговор са прихватљивим понуђачем биће закључен у року од 5 (пет) дана рачунајући од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.

5.20.ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских  грешака
уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.21. МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и овери,  чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.
Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.



ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:
				
И З Ј А В У

Понуђач:  _________________________________________________ у поступку јавне набавке  добра - гасно уље екстра лако евро ЕЛ, ознака из општег речника набавке: 09135100, ЈН.бр. 404-15/2016-IV-00, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
	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. тач. 4) Закона);
	Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), лиценцу за обављање енергетске делатности – трговина дериватима нафте, Дозвола мора бити важећа;

Доказ: лиценца коју издаје Агенција за енергетику Републике Србије  (лиценца за обављање енергетске делатности – трговина дериватима нафте), Дозвола мора бити важећа;
	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 немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).







Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                         м.п.                     _____________________                                                        









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


 
ОБРАЗАЦ 2.



 ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

         У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
				
И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне набавке - добра - гасно уље екстра лако евро ЕЛ, ознака из општег речника набавке: 09135100, ЈН. бр. 404-15/2016-IV-00, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

	Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
	Подизвођач 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;
	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).







Место:_____________                                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                           м.п.                                  _____________________                                                        










Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 

Конкурсна документација за ЈНМВ БР. 404-15/2016-IV-00
Набавка лож уља за потребе Општинске управе општине Рача file_0.emf
Конкурсна документација за ЈНМВ БР. 404-6/2014-IV-00 
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РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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ОБРАЗАЦ 3.



У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12,14/2015 и 68/2015) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ бр.404-15/2016-IV-00 од   10-05.2016.године,  д а ј е  с е



И З Ј А В А
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

спуњености обавезних услова по чл. 75., додатних услова по чл..76, Закона о јавним набавкама и поштовању законских прописа


Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред
члана	групе	понуђача		 		 ул.			бр.		, изјављујем:
 из	 	

	да  члан  групе  понуђача,  испуњава  све  обавезне  услове  утврђене  конкурсном документацијом у оквиру поглавља III.1. тачка 1 – 4,


	да члан групе понуђача испуњава обавезни услов из поглавља III.1. тачка 6 и то:


	све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да је ималац права интелектуалне својине.
	да ће члан групе понуђача у случају да се понуда групе понуђача којој припада оцени као прихватљива, уколико то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих

или  само  појединих  -  тражених  обавезних  услова  у  свему  према Упутству за доказивање испуњености услова у оквиру пасуса IV тачка 1-4 .



ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П



Напомена:	Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико се у поступку јавне набавке наступа заједничком понудом као група понуђача.
Конкурсна документација за ЈНМВ БР. 404-15/2016-IV-00
Набавка лож уља за потребе Општинске управе општине Рача

ОБРАЗАЦ 4.



На     основу     позива     за     достављање     понуда     у     поступку      јавне      набавке мале вредности бр.404-15/2016-IV-00 од 10.05.2016.године, чији је предмет набавка добара –лож уље за потреб Општинске управе општине Рача  ,  д о с т а в љ а м о

П О Н У Д У
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Назив понуђача: 				   Седиште и адреса понуђача: : 				 Име особе за контакт:  				 Е-mail:			Телефон: 	  Матични број		, ПИБ  	  Текући рачун	код пословне банке  	 

	Да  квалитетно  извршимо  све  радове  у  складу  са  наведеним  условима  из  конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:


а) самостално	б) са подизвођачем	ц) заједничка понуда

Напомена: Заокружити једну од понуђених опција

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
дин.
Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%:
дин.
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
дин.
Словима:

	Рок испоруке (сукцесивне):	(	) календарских дана од дана достављања захтева (не дужи од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за појединачну наруџбину).


	Рок важења понуде:   	

 (	) календарских дана рачунајући од дана
отварања понуда ( не може бити краћи од 30 дана )

	Плаћање се врши се врши Авансно по испостављеној профактури.

 
	Доказ о квалитету  	
	Место преузимања лож уља: Оптинска управа општине Рача, ул.Карађорђева  бр. 48





ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П
Конкурсна документација за ЈНМВ БР. 404-15/2016-IV-00
Набавка лож уља за потребе Општинске управе општине Рача 

ОБРАЗАЦ 5.


ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ


Р.бр.
Опис добра
Ј.М.
Кол.
Ј.Ц.
ИЗНОС

1.

Лож уље – гасно уље екстра лако евро ЕЛ

тона

      28


СВЕГА:








Укупна вредност радова изражена у динарима без ПДВ-а:
дин.
Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%:
дин.
Укупна вредност радова изражена у динарима са ПДВ-ом
дин.
Словима:



ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П
Конкурсна документација за ЈНМВ БР. 404-15/2016-IV-00
Набавка лож уља за потребе Општинске управе општине Рача 


ОБРАЗАЦ 6.


И З Ј А В А
ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА




У поступку јавне набавке мале вредности, наступам и подносим понуду на следећи начин:




А)  САМОСТАЛНУ ПОНУДУ



Б)  ПОНУДУ СА СЛАДЕЋИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА:

	 	назив подизвођача


	 	назив подизвођача


	 	назив подизвођача




В) ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ СА ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:



	 	носилац посла


	 	члан групе


	 	члан групе


	 	члан групе


	 	члан групе





Напомена:	Заокружити начин на који се подноси понуда и унети податке о подизвођачима или носиоцу посла и члановима групе понуђача уколико се понуда подноси на тај начин.





ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П
Конкурсна документација за ЈНМВ БР. 404-15/2016-IV-00
Набавка лож уља за потребе Општинске управе општине Рача 


ОБРАЗАЦ 7.






ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
који наступа самостално




Пословно име или скраћени назив


Адреса седишта
Улица и број


Место


Општина


Одговорно – овлашћено лице


Особа за контакт


Текући рачун предузећа и посл.банка


Матични број понуђача


Порески број предузећа – ПИБ


ПДВ број


Телефон


Телефакс


Е-mail





ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П
Конкурсна документација за ЈНМВ БР. 404-15/2016-IV-00
Набавка лож уља за потребе Општинске управе општине Рача 

ОБРАЗАЦ 8.






ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
који наступа са подизвођачима




Пословно име или скраћени назив


Адреса седишта
Улица и број


Место


Општина


Одговорно – овлашћено лице


Особа за контакт


Текући рачун предузећа и посл.банка


Матични број понуђача


Порески број предузећа – ПИБ


ПДВ број


Телефон


Телефакс


Е-mail





ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П
Конкурсна документација за ЈНМВ БР. 404-15/2016-IV-00
Набавка лож уља за потребе Општинске управе општине Рача 

ОБРАЗАЦ 9.





И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

За   делимичну   реализацију   јавне   набавке	мале   вредности,   ангажујем   следеће подизвођаче:



Ред. бр.


НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА


ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ
ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
%


1.





2.





3





4





5.




УКУПНО ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ СВИХ ПОДИЗВОЂАЧА:
%







ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П
Конкурсна документација за ЈНМВ БР. 404-15/2016-IV-00
Набавка лож уља за потребе Општинске управе општине Рача 

ОБРАЗАЦ 10.





ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ




Пословно име или скраћени назив


Адреса седишта
Улица и број


Место


Општина


Одговорно – овлашћено лице


Особа за контакт


Текући рачун предузећа и посл.банка


Матични број


Порески број предузећа – ПИБ


ПДВ број


Телефон


Телефакс


Е-mail



Напомена: Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у поступку јавне набавке наступа са више понуђача.






ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П
Конкурсна документација за ЈНМВ БР. 404-15/2016-IV-00
Набавка лож уља за потребе Општинске управе општине Рача 


ОБРАЗАЦ 11.





И З Ј А В А
ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ



Изјављујемо да у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара подносимо заједничку понуду и наступамо као група понуђача.
Овлашћујемо члана групе			из	, ул.	бр.	, да као носилац посла - овлашћени члан групе понуђача у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем, потпише и овери уговор о набавци добара.




ПУН НАЗИВ И АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

ОБАВЕЗЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
ПРОЦЕНТУАЛ НО УЧЕШЋЕ У
ПОНУДИ
%

ПОТПИС И ПЕЧАТ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА  ЧЛАНА ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА
Носилац посла:




 	 %



м.п.



 	
Члан групе:



 	 %



м.п.



 	
Члан групе:



 	 %


м.п.


 	
Члан групе:



 	 %


м.п.


 	
ОБРАЗАЦ 12.





ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
-НОСИОЦУ ПОСЛА-
КАО ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА




Пословно име или скраћени назив


Адреса седишта
Улица и број


Место


Општина


Одговорно – овлашћено лице


Особа за контакт


Текући рачун предузећа и посл.банка


Матични број


Порески број предузећа – ПИБ


ПДВ број


Телефон


Телефакс


Е-mail






ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П
ОБРАЗАЦ 13.


ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА




Пословно име или скраћени назив


Адреса седишта
Улица и број


Место


Општина


Одговорно – овлашћено лице


Особа за контакт


Текући рачун предузећа и посл.банка


Матични број


Порески број предузећа – ПИБ


ПДВ број


Телефон


Телефакс


Е-mail



Напомена: Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико се у поступку јавне набавке наступа као група понуђача.






ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П
Конкурсна документација за ЈНМВ БР. 404-15/2016-IV-00
Набавка лож уља за потребе Општинске управе општине Рача 

ОБРАЗАЦ 14










И З Ј А В А
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ







Понуђач   	
 из   	
ул.    	
 бр.    	
 овом  изјавом  потврђује  да	у
потпуности прихвата све услове из конкурсне документације за реализацију јавне набавке мале вредности бр. 404-15/2016-IV-00


Понуђач је сагласан да понуда за реализацију предмета набавке не буде прихваћена уколико се прегледом документације утврди да иста не испуњава неки од тражених услова.





ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П







НАПОМЕНА:

	За  понуђача  који  наступа  са  подизвођачима  образац  попуњава  и оверава само понуђач.
	За  групу  понуђача,  образац  попуњава,  потписује  и  оверава  само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.

Конкурсна документација за ЈНМВ БР. 404-15/2016-IV-00
Набавка лож уља за потребе Општинске управе општине Рача

ОБРАЗАЦ 15





    ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ  ПОНУДЕ



Трошкови припреме понуде који се потражују:

Ред.бр.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ИЗНОС
1.

дин.
2.

дин.
3.

дин.
4.

дин.
5.

дин.
Укупан износ трошкова који се потражује:
дин.




ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

МП



Н а п о м е н а:

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12,14/2015 и 68/2015):

	Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.


	Накнада трошкова може се тражити само у случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца када је исти дужан да понуђачу надокнади само трошкове:


	израде узорка или модела ако је конкурсном документацијом предвиђена израда истих и уколико су исти израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца као и,
	прибављања средстава финансијског обезбеђења.


све под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.


	Напомена: Уколико понуђач попуни и овери Образац 16-Обрачун трошкова припреме понуде сматраће се да исти потражује обрачунате трошкове.

Конкурсна документација за ЈНМВ БР. 404-15/2016-IV-00
Набавка лож уља за потребе Општинске управе општине Рача 

ОБРАЗАЦ 16




На основу члана 26. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12, 14/2015 и 68/2015), д а ј е с е



И  З Ј А В А
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ







Под	пуном	кривичном	и	материјалном	одговорношћу	испред	понуђача
 		(уписати назив понуђача), из		_ ул.	бр.	_	, изјављујем да је понуда бр.	_ за набавку добра –гасно уље екстра лако  евро ЕЛ за потребе Општинске управе општине Рача  ЈНМВ бр.404-15/2016-IV-00 сачињена и поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.






ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П







Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ 17.

МОДЕЛ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – гасно уље  екстра лако евро ЕЛ


УГОВОР О ПРОДАЈИ
НАФТНИХ ДЕРИВАТА


Закључен између :




1.Општинска  управа општине Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача, матични број 07113838, ПИБ 101228415, коју заступа Петар Петровић, ( у даљем тексту Купац ) 




_____________________________, ________________(седиште)-, матични број _____________, ПИБ:,___________________  кога заступа ( у даљем тексту Продавац )      

 


Члан 1 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ
1.1. Предмет Уговора је продаја нафтних деривата (у даљем тексту: нафтни деривати)  из асортимана Продавца. Врста нафтних деривата, количина, цена, рок плаћања и паритет испоруке нафтних деривата као и  начин достављања обавештења утврђени су у Прилогу 1, који је саставни део Уговора.
1.2. Паритет испоруке означава место где Продавац испоручује нафтне деривате Купцу   и где на Купца, у тренутку извршене испоруке, прелазе сви ризици од оштећења и губитка нафтних деривата.

Члан 2 
ЦЕНА
2.1. Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са кретањима цена на тржишту нафтних деривата.
2.2. Одлуке Продавца о промени цена нафтних деривата се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује њихово усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних деривата. 
2.3. Продавац се обавезује да Купца обавештава о промени цена нафтних деривата, јавним објављивањем цена нафтних деривата на својој званичној wеb адреси www.raca.rs" www.raca.rs 
2.4. Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке, а која је јавно објављена у складу са клаузулом 2.3.
2.5. Под даном испоруке подразумева се дан када је Продавац предао нафтни дериват превознику на превоз, без обзира да ли се превоз нафтног деривата врши у организацији Купца или Продавца.
Члан 3
ПОПУСТИ НА ЦЕНЕ
3.1. Количински попуст на уговорену цену одобрава се Купцу на основу уговорених и преузетих количина нафтних деривата на месечном нивоу, за календарски месец, а према скалама које су садржане у Прилогу 1.
Уколико у току трајања овог Уговора дође до промене количинских попуста дефинисаних Прилогом 1. Продавац је у обавези да о насталој промени у писаној форми обавести Купца и достави му на потпис нови Прилог 1. 
Купац је дужан да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема,  достави Продавцу потписан и оверен нови Прилог 1.
Продавац ће испоруке Купцу обуставити од дана слања до дана пријема потписаног и овереног новог Прилога 1. од стране Купца, а наставиће их након пријема потписаног и овереног новог Прилога 1. од стране Купца.
Уколико Купац не достави нови потписан и оверен Прилог 1. у складу са ставом 3. овог члана сматраће се да је Уговор раскинут на дан, истека рока из става 3. овог члана.
Обрачун попуста врши се на месечном нивоу, када се утврђује преузета количина нафтних деривата за тај месец а висина попуста се одређује у складу скалама које су садржане у Прилогу 1. Припадајући попуст одобрава се Купцу испостављањем ноте одобрења, до краја текућег месеца за претходни месец.
Основица за обрачун попуста из Прилога 1. је цена нафтног деривата, која у складу са чланом 2. важи на дан испоруке, без акцизе и пореза на додату вредност (ПДВ).
Уколико је Купцу одобрен попуст на цену по основу авансног плаћања, основица за обрачун количинског рабата је важећа цена на дан испоруке без обрачунатог ПДВ-а умањена за попуст на цену по основу авансног плаћања.
3.2. Авансни попуст је промењив и обрачунава се Купцу према цени – која је на дан сачињавања предрачуна објављена на званичној web адреси Продавца 
Авансни попуст Купац може остварити само уколико Купац према____________. на дан издавања предрачуна нема неизмирених доспелих обавеза.
Продавац ће Купцу испоставити рачун за стварно испоручену количину нафтних деривата на основу отпремнице Продавца за сваку појединачну испоруку.
У случају да је вредност испоручених нафтних деривата већа од износа уплаћеног по предрачуну, Купац је дужан да износ за испоручену разлику, плати Продавцу у року од 5 (пет) радних дана од дана испоруке. Уколико Купац у року од 5 (пет) радних дана не измири наведену разлику, губи право да му се разлика по основу више испоручених количина или промене цена обрачуна по условима који важе за авансно плаћање. Продавац ће наведену разлику обрачунати по важећој цени на дан испоруке објављеној на званичној wеб адреси_________ истом задужити Купца испостављањем књижног задужења.
У случају мање испоручене количине нафтних деривата, Продавац ће, на писани захтев,  извршити повраћај више уплаћеног износа до краја пореског периода за који се обрачунава ПДВ код Продавца.

Члан 4
НАЧИН ПЛАЋАЊА
4.1. Рок за плаћање нафтних деривата је утврђен у Прилогу 1. Уговора, у складу са актима Продавца о кредитним лимитима Купца, а на основу кредитног рејтинга Купца и достављеног средства обезбеђења плаћања.
4.2. Рок за плаћање тече од дана испоруке нафтних деривата. Купац се обавезује да испоручене нафтне деривате плати у року утврђеном у Прилогу 1. Уговора и сагласно роковима утврђеним у члану 3 Уговора. Продавац за неблаговремено плаћање, Купцу обрачунава законску затезну камату, на месечном нивоу – сагласно Закону.
4.3. Плаћање на основу испостављених фактура, предрачуна, каматних обрачуна Купац је дужан да изврши уплатом на текући рачун Продавца који је назначен у рачуну, или предрачуну, или каматном обрачуну, или књижном задужењу (у даљем тексту: документ за плаћање).
4.4. Приликом плаћања, Купац је у обавези да сваки документ за плаћање плаћа појединачно и да у налогу за плаћање наведе позив на број документа за плаћање по коме врши плаћање. У супротном, Купцу ће бити зарачунат пенал и испоручено задужење у висини од 0,1% од вредности уплате у сврху надокнаде трошкова ангажовања мануелног рада запослених радника Продавца на раскњижавању неозначених уплата.
4.5. Уколико Купац не измирује своје обавезе на уговорени начин и у уговореном року, преузима на себе све штетне последице, укључујући обустављање  испоруке нафтних деривата, и наплату дуга активирањем средства обезбеђења плаћања.

Члан 5
НАЧИН И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ
5.1. Уговорене количине нафтних деривата, из Прилога 1. овог Уговора, Купац ће преузимати сукцесивно, у складу са својим потребама и могућностима дневне испоруке Продавца, при чему се Продавац ослобађа одговорности у случају да не испоручи нафтне деривате у ситуацијама које су настале као последица технолошко-производних и/или пословно-оперативних проблема.
5.2. Купац је дужан да диспозицију за испоруку нафтних деривата достави Продавцу у писаној форми најкасније  2 ( два)  радна дана пре испоруке на  адресу наведену у Прилогу 1.
5.3. Купац је дужан да пре испоруке нафтних деривата достави Продавцу у писаној форми податке о превознику, који ће за његов рачун извршити превоз нафтних деривата.
5.4. Ако се превоз врши у организацији Продавца, Купац је дужан да на месту пријема нафтних деривата спроведе организацију рада којом се обезбеђује пријем нафтних деривата у периоду од 6,00 до 20,00  часова, а за мазут и битумен непрекидно 24 часа.
5.5. Када се превоз врши у организацији Продавца, Продавац ће фактурисати услугу превоза по ценовнику превоза (развоза) Продавца који важи на дан испоруке.Уколико се превоз нафтних деривата у организацији Продавца врши из Рафинеријe нафте Панчево,  Продавац ће поред цене превоза задужити Купца и за износ Посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, прописане од стране Општине Панчево.


Члан 6
ЗАТЕЗНА КАМАТА И ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ
6.1. Продавац ће за неблаговремено плаћање, обрачунати Купцу законску затезну камату, на месечном нивоу и то од дана истека валуте до датума измирења дуга. Месечно обрачунату камату, Купац је дужан да плати у року од  8 (осам) радних дана од дана испостављања обрачуна. Под даном исопстављања каматног обрачуна подразумева се дан кад је каматни обрачун издат од стране Продавца.
6.2. У случају да Купац поред дуга за испоручене нафтне деривате  (главница) дугује и камату и трошкове, првом наредном уплатом Купца (уколико није наведено на шта се уплата односи), врши се затварање његовог дуга  по доспелости,укључујући трошкове и камату.
6.3. Продавац може обуставити испоруку нафтних деривата у случају када Купац неуредно извршава своје обавезе  плаћања на начин из клаузуле 4.1.
Члан 7
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ
7.1. Отпрема и пријем деривата врши се по важећем Правилнику о односима у поступцима испоруке природног гаса, утовара и истовара сирове нафте, деривата нафте и деривата природног гаса Продавца. 
7.2. Мерење и утврђивање количине нафтних деривата  се врши уређајима који су одобрени и баждарени од стране Дирекције за мере и драгоцене метале Републике Србије, а на основу општих аката Продавца  која регулишу отпрему, превоз и пријем течних горива.
7.3. Продавац гарантује квалитет испоручених деривата у складу са важећем Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла и СРПС стандардима на које се Правилник позива.
7.4. У случају када се превоз нафтних деривата врши у организацији Купца сматра се да је Купац квантитативно и квалитативно примио нафтне деривате у моменту потписивања отпремнице од стране превозника.

7.5. У случају када се превоз нафтних деривата врши у организацији Продавца, сматра се да је Купац квантитативно и квалитативно примио нафтне деривате у моменту потписивања отпремнице од стране Купца.
Члан 8
РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА
8.1. Купац има право на рекламацију квалитета и квантитета испоручених нафтних деривата, у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања / пријема нафтних деривата а у складу са важећим Правилником Продавца.
8.2. У случају приговора на квалитет и квантитет, рекламацију решава Заједничка комисија Купца и Продавца. Купац одмах обавештава Продавца, који је дужан да упути овлашћеног представника Продавца, која ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе са овлашћеним представником Купца  сачинити заједнички записник са предлогом решења рекламације.
8.3.У случају приговора на квалитет,који се покреће у складу са Правилником Продавца, Купац одмах обавештава Продавца, који упућује стручно лице или Независна Контролна Кућа врши узорковање нафтних деривата који се анализирају у акредитованој Лабораторији за нафтне деривате.

Поступак рекламације на квалитет нафтних деривата покреће Купац у року од 3 (три) радна дана од дана утврђивања недостатка, а најкасније у року од 8 (осам) радних дана од дана преузимања робе од Продавца.
8.4. Све трошкове настале по основу доказаног лошег квалитета, сноси учесник у примопредаји код кога је доказано да је настала деградација квалитета.
8.5. Уколико Купац не поступи у складу са тачком 8.3., његова рекламација се неће разматрати.
8.6. Купац и Продавац су сагласни да до момента окончања рекламационог поступка, који не може трајати дуже од 15 (петнаест) календарских дана дана свака уговорна страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом 8. 
8.7. Свака уговорна страна иницијално сноси своје трошкове настале у поступку спроведеном у складу са овим чланом 8. , а ако се утврди да рекламација није основана, све трошкове поступка рекламације сноси Купац, који је дужан да Продавцу плати настале трошкове у року од 8 (осам) радних дана од дана када га Продавац позове да измири тај дуг, уз достављање књижног задужења на износ насталих трошкова. У случају доцње зарачунава се законска затезна камата.

Члан 9
ГАРАНЦИЈА  ОДЛОЖЕНОГ ПЛАЋАЊА 
9.1. Купац је у обавези да на име гаранције за одложено плаћање нафтних деривата и законске затезне камате, а пре прве испоруке нафтних деривата, Продавцу преда једно од следећих средстава обезбеђења плаћања, са којим се сагласио Кредитни одбор Продавца: гаранцију пословне банке, и/или 3 (три) бланко сопствене менице регистроване код Народне банке Србије   са меничним овлашћењима.
9.2. Средство обезбеђења у складу са клаузулом 9.1. уговорне стране ће одредити у Прилогу 1. 
9.3. У случају да Купац доставља банкарску гаранцију она треба да је безусловна, неопозива и на први позив наплатива, издата од банке са чијим избором се сложио Продавац и да је по форми и садржају  сагласна са захтевом Продавца.
Купац доставља банкарску гаранцију  са роком важења најкраће 15 (петнаест) дана дужим од истека валуте последње уговорене испоруке.
 
Вредност испоручених нафтних деривата може бити највише до 95 % вредности издате банкарске гаранције 
9.4. У случају да Купац доставља менице, оне морају бити са назнаком „без протеста“, прописно потписане од стране овлашћеног заступника Купца и оверене печатом Купца, са меничним овлашћењима за попуњавање и наплату доспелих, а неизмирених фактура и обрачунате законске затезне камате, а која су такође потисана од стране овлашћеног заступника  Купца и оверена печатом Купца. Уз наведено, Купац је дужан да достави и копију картона депонованог потписа овлашћеног заступника Купца, оверену од стране пословне банке Купца у којој је извршено депоновање потписа овлашћеног заступника Купца. 
Уколико у току важења овог Уговора дође до било какве промене у картону депонованих потписа, Купац се обавезује да достави Продавцу оверену копију промењеног картона депонованих потписа, у року од 3 (три) радна  дана од дана извршене промене. 
Продавац има право да предато средство обезбеђења поднесе на наплату ако Купац прекорачи било који рок за плаћање испоручених нафтних деривата, или ако прекорачи рок за плаћање обрачунате законске затезне камате.
9.5. Купац се обавезује да за свако искоришћено средство обезбеђења плаћања достави Продавцу ново средство обезбеђења и то у року од 5 (пет) радних  дана од дана када га Продавац позове да то учини. У супротном, Продавац има право да једнострано раскине овај Уговор, као и право на накнаду штете. 
9.6. У периоду од момента активирања предатог средства обезбеђења, до момента достављања новог средства обезбеђења, Продавац задржава право обуставе испоруке нафтних деривата, без права Купца на накнаду штете по овом основу.
9.7. Продавац се обавезује да по истеку важења Уговора и намирењу свих потраживања, Купцу врати нереализована средства обезбеђења плаћања, са свом пратећом документацијом.
Члан 10
ВИША СИЛА
10.1. Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза – ону уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране, када је код обе уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе одлаже се за време њеног трајања.
10.2. Под дејством више силе се подразумева нарочито следеће, али не ограничавајући се на набројане случајеве: пожар, поплава, земљотрес, ратно стање, мобилизација, непријатељско деловање, побуна, штрајк (под којим се не подразумева штрајк Продавца и/или  Купца ), саботажа (под којом се не подразумева саботажа Продавца и/или  Купца), епидемија, саобраћајна и природна катастрофа, увођење ембарга, блокаде или санкције од стране органа или организација међународне заједнице или више држава, акт органа међународне заједнице уперен против било које од уговорних страна, блокаде организоване од трећих лица, акти државних органа власти и управљања, друге ванредне оклолности које уговорне стране нису могле предвидети или избећи, а које су проузроковале престанак рада и/или непланирани ремонт Рафинерије Продавца и/или нафтовода, као и наступање других догађаја који се не могу приписати кривици једне од уговорних страна или обема уговорним странама, а који у потпуности или делимично спречавају или онемогућавају једну од уговорних страна или обе уговорне стране да изврше уговорне обавезе, а уговорна страна или уговорне стране их нису могле предвидети или избећи. 
 Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 24 (двадесетчетири) часа – писаним путем обавести другу уговорну страну о настанку ових околности и њиховом процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.
10.3. Уговорна страна код које је наступио случај више силе, дужна је да предузме све потребне радње ради отклањања последица које онемогућавају извршавање њених уговорних обавеза, да обавештава другу уговорну страну колико ће трајати препреке проузроковане вишом силом у односу на извршавање уговорних обавеза, као и да другу уговорну страну одмах обавести о престанку дејства више силе. Ова клаузула се на одговарајући начин примењује и када је случај више силе наступио код обе уговорне стране.
10.4. За време трајања више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и штету.
10.5. Ако деловање више силе спречи уговорне стране да извршавају своје обавезе или део својих обавеза у периоду дужем од 30 (тридесет) календарских дана, уговорне стране ће се споразумети о даљем поступању у извршавању одредаба овог уговора и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или споразум о раскиду овог Уговора.
10.6. Међусобно обавештавање уговорних страна у случају наступања више силе, врши се искључиво у писаној форми.
Члан 11
ДОСТАВА ОБАВЕШТЕЊА И РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА
11.1. Од дана закључења Уговора, сва обавештења/диспозиције једне уговорне стране упућена другој уговорној страни, биће достављана у писаној форми, писмом или путем електронске поште, на адресе наведене  у Прилогу 1. 
Ако једна од уговорних страна не обавести другу уговорну страну о промени назначене поштанске адресе или електронске адресе, особе за контакт и свих других података који су од значаја за реализацију Уговора, а уколико је било који документ и/или обавештење у вези са овим Уговором упућено на непромењену назначену адресу и за непромењену назначену контакт особу  – сматраће се да је достава уредно извршена.
У случају вођења судског поступка, уговорне стране се сходно одредбама Закона о парничном поступку споразумевају да им се достављање врши на адресе наведене у Прилогу 1.

11.2. Уговор се закључује на одређено време и важи до ___05.2017 године, с тим што се његово важење може продужити, закључивањем новог Прилога 1 Уговора, пре истека рока на који је закључен Уговор.
Купац је дужан да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема,  достави Продавцу потписан и оверен нови Прилог 1.
Продавац ће испоруке Купцу обуставити од дана слања новог Прилога 1. до дана пријема потписаног и овереног новог Прилога 1. од стране Купца, а наставиће их након пријема потписаног и овереног новог Прилога 1. од стране Купца.
Уколико Купац не достави нови потписан и оверен Прилог 1. у складу са ставом 3. ове клаузуле Уговор ће важити до дана из става 1 ове клаузуле.
11.3. У случају да нека од одредаба овог Уговора престане да буде у складу са важећим законским прописима или актима и одлукама Продавца од тог дана ће се на послове из овог Уговора примењивати важећи прописи, односно акти и одлуке Продавца, а уговорне стране ће нове услове регулисати закључењем Анекса уговора или раскинути овај Уговор. 
Члан 12
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
12.1. Уговорне стране за случај евентуалног  спора, уговарају надлежност Основног суда Аранђеловац – судска јединица Топола .
12.2. У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој уговорној страни доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид Уговора и оставити накнадни примерени рок од 10 календарских дана за испуњење обавеза. 
Ова клаузула се не примењује у случају из клаузуле 12.5. став 2 и 3.
12.3. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у року из претходног става, Уговор се сматра раскинутим.
12.4. Овај Уговор се може изменити или допунити само у писаној форми закључивањем новог Прилога 1. Уговора којим се може изменити: период важења Уговора (у складу са клаузулом 11.2.), вредност Уговора (као и уговарање нове врсте робе) и валута одложеног плаћања.
12.5. Уговорне стране се обавезују да  о свакој статусној или организационој промени, као и свим другим променама  везаним за опште податке (текући рачун, печат, овлашћена лица, адресу и друго) обавесте другу уговорну страну.
Саставни део овог Уговора је Изјава о власничкој структури . У случају настанка промена везано за ланац власника  Купца, укључујући бенефицијаре (између осталог, крајње), и (или) у извршним органима Купца, последњи презентује Продавцу информације о променама путем електронске поште, на адресу  ___________  у року од 3 (три) календарска дана од настанка таквих промена, које треба да буду поткрепљене одговарајућим документима.
 
Продавац има право да једнострано одустане од извршења уговора у случају да Купац  не изврши обавезе, које су предвиђене ставом 1 овог члана.

У том случају се овај уговор сматра раскинутим, почев од датума када је  Купац добио писмено обавештење Продавца о томе да она одустаје од извршења уговора, или пак од неког другог датума, који је наведен у таквом обавештењу.

12.6. За све што овим Уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о облигационим односима и других законских прописа који се односе на предмет Уговора.
12.7. Овај Уговор се сматра закљученим  на дан када су га потписали овлашћени заступници обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу. 
12.8. Овај Уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерак  за сваку уговорну страну.
12.9. Уговорне стране сагласно изјављују да су овај Уговор прочитале, разумеле и да његове одредбе  у свему представљају израз њихове стварне воље. 


ЗА КУПЦА



ЗА ПРОДАВЦА














А) Врсте нафтних деривата и услови продаје из члана 1.Уговора утврђени су на следећи начин:
Ред.бр.
Назив  робе
Јед. мере
Количина
Цена без
ПДВ-а
Цена са
ПДВ-ом
Рок плаћања (дана)
Паритет
1.







2.







3.








(Алтернативно се могу додавати и друге робе и количине, у случају накнадног уговарања додатних роба, количина и тиме и промењене вредности Уговора)
У табеларном прегледу дате су цене које важе на дан ______________________ године. 
На укупно уговорене количине дозвољена су одступања +/- 10 %.

Количински попуст одобрава се у складу са клузулом 3.1. Уговора, а по следећим скалама: 
1) безоловни  моторни бензин евро премијум     премијум БМБ 95     
2) евро дизел   
Количина у литрима на месечном нивоу
Количински рабат                            (динара/литру)

до 30.000


од 30.001 до 75.000


од 75.001 до 125.000


преко 125.001



Количина у литрима                       на месечном нивоу
Количински рабат                            (динара/литру)

до 55.000 лит


55.001-125.000 лит 


125.001-250.000 лит


250.001-500.000 лит


преко 500.001 лит



3) гасно уље екстра лако eвро ЕЛ 

Количина у литрима                       на месечном нивоу
Количински рабат                            (динара/литру)

до 100.000 лит


100.001-250.000 лит 


250.001-500.000 лит


преко 500.001 лит


до 100.000 лит


    


 


Уговорне стране су сагласне да Купац у складу са чланом 9. Уговора предаје следеће средство  обезбеђења плаћања: банкарску гаранцију која треба да је безусловна, неопозива и на први позив наплатива, издата од банке са чијим избором се сложио Продавац и да је по форми и садржају  сагласна са захтевом Продавца.Купац доставља банкарску гаранцију  са роком важења најкраће 60 (шесдесет) дана дужим од дана истека рока важења уговора; 3 соло бланко менице, потписане и оверене од стране законског заступника, 3 менична овлашћења оверена и потписана од стране законког заступника, копија картона депонованих потписа оверена од стране пословне банке да је копија верна оригиналу на дан издавања менице и потврду да се менице регистроване код НБС..
Конкурсна документација за ЈНМВ БР. 404-15/2016-IV-00
Набавка лож уља за потребе  Општинске управе општине Рача



Продавац се обавезује да Купца обавештава о висини авансног попуста, јавним објављивањем висине авансних попуста на својој званичној wеb адреси 

Превоз количина нафтних деривата из сваке диспозиције ће се вршити у организацији оне уговорне стране која је као превозника наведена у конкретној диспозицији, коју је прихватио Продавац.

 За Продавца (адреса, телефон,факс)
                  ____________________________
                  _____________________________
                  ____________________________
     e-mail: ____________________
     контакт: 

За Купца (адреса,телефон,факс):
____________________________
____________________________
    ____________________________
е-mail: ______________________

______________20__. године

_______________20__. године
ЗА КУПЦА

ЗА ПРОДАВЦА
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						ИЗЈАВА О ВЛАСНИЧКОЈ СТРУКТУРИ



						Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем и достављам следеће податке:

						1. Правно лице, предузетник, огранак страног правног лица:

						__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

						             (пун назив правног лица / предузетника / огранка страног правног лица)

						Седиште и адреса ____________________________________________________________________________________________________________________________________________       

						Матични број __________________     ПИБ ________________



						2. Назив правног или име и презиме физичког лица (домаћег или страног) које је оснивач лица наведеног под 1.:



						  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

						    

						матични број/други идентификациони број за страно правно лице ________________________ седиште и адреса __________________________________________________________________



						 проценат власништва __________% 



						3. Правна, односно физичка лица која су оснивачи правног лица наведеног под тачком 2. *



										Матични или ИД број правног лица / ЈМБГ или ИД број 		Адреса и седиште правног лица / Адреса пребивалишта или боравишта физичког лица		% власништва

						Р.бр.		Назив правног лица / Име и презиме физичког лица		физичког лица				 

						1.





						2.





						3





						4.





						5.





						* - Ову изјаву је потребно попунити за свако правно и физичко лице које се појављује у власничкој структури лица наведеног под 2. и то без обзира на проценат власништва.

						Потврђујемо да  смо добили сагласност  свих оснивача  физичких лица  за доставу података  садржаних у овој  изјави и њихову обраду од стране НИС а.д. Нови Сад.



						НАПОМЕНА: Ова Изјава се попуњава за свако правно лице које се појављује као оснивач, односно суоснивач оснивача правног лица наведеног под 1.



										                                            М.П.

						___________________						  _____________________________________________

						  (Место и датум)						 (Потпис законског заступника/прокуристе/пуномићника лица  под 1.)





Sheet2





Sheet3






thumbnail_0.emf
1. Правно лице, предузетник, огранак страног правног лица:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Седиште и адреса ____________________________________________________________________________________________________________________________________________       

Матични број __________________     ПИБ ________________

2. Назив правног или име и презиме физичког лица (домаћег или страног) које је оснивач лица наведеног под 1.:

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    

матични број/други идентификациони број за страно правно лице ________________________ седиште и адреса __________________________________________________________________

 проценат власништва __________% 

3. Правна, односно физичка лица која су оснивачи правног лица наведеног под тачком 2. *

Матични или ИД број правног лица / ЈМБГ 

или ИД број 

% власништва

Р.бр.Назив правног лица / Име и презиме физичког 

лица

физичког лица 

НАПОМЕНА: Ова Изјава се попуњава за свако правно лице које се појављује као оснивач, односно суоснивач оснивача правног лица наведеног под 1.

                                            М.П.

___________________  _____________________________________________

  (Место и датум)



Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем и достављам следеће податке:

ИЗЈАВА О ВЛАСНИЧКОЈ СТРУКТУРИ

             (пун назив правног лица / предузетника / огранка страног правног лица)

1.

2.





Адреса и седиште правног лица / Адреса 

пребивалишта или боравишта физичког лица



3

4.

5.

* - Ову изјаву је потребно попунити за свако правно и физичко лице које се појављује у власничкој структури лица наведеног под 2. и то без обзира на проценат власништва.

 (Потпис законског заступника/прокуристе/пуномићника лица  под 1.)

Потврђујемо да  смо добили сагласност  свих оснивача  физичких лица  за доставу података  садржаних у овој  изјави и њихову обраду од стране НИС а.д. Нови Сад.
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4.

5.
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ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА




(име и презиме лица које представља понуђача)

из	_		ул.			_	_ бр.л.к._		_ ПУ			овлашћује се да у име и испред понуђача:				_из		_	_,
ул._	бр.	, може да учествује у поступку отварања понуда за јавну набавку мале вредности бр. 404-15/2016-IV-00 и предузима све радње прописане
Законом о јавним набавкама.


Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности и у друге сврхе се не може користити.






Дана,	.	. 2016. године





П о н у ђ а ч
м.п.	 	
(потпис овлашћеног лица)






Напомена: Овлашћење представника понуђача за учешће у  поступку  отварања  понуда овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда иначе не може присуствовати отварању понуда иако је исту доставило у склопу запечаћене понуде.


ОБРАЗАЦ 21

ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

За јавну набавку мале вредности бр. 404-15/2016-IV-00.





Потврђујем да сам у име понуђача 			 са седиштем у	, ул.	бр.		.
Матични број:		ПИБ:  		 Контакт особа:	 		
Контакт телефон:		факс:  	

преузео конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности бр.404-15/2016-IV-00 тј. За  набавку добра – гасно уље екстра лако евро ЕЛ за потребе Општинске управе општине Рача ..


ДАТУМ:

Овлашћено лице	: ПОТПИС:
 




 		М.П.



Напомена:    Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања конкурсне документације и попуњену и оверену доставља наручиоцу у најкраћем могућем року. Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о преузимању конкурсне документације.

ВАЖНО:

Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници а директно их проследити само понуђачима за које има доказ (достављену потврду о преузимању конкурсне документације) да су преузели конкурсну документацију.
У случају да потписану и оверену Потврду о преузимању конкурсне документације понуђач не достави Наручиоцу поштом на адресу Општинска управа општине Рача , ул. Карађорђева 48,34210 Рача  или печатирану и скенирану на e-mail:javne.nabavke@raca.rs Наручилац не преузима никакву одговорност везано за члан 63 Закона о јавним набавкама.
ОБРАЗАЦ 22


На основу члана 102. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12,14/15 и 68/15), д а ј е с е



П О Т В Р Д А
О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ

За јавну набавку мале вредности бр. 404-15/2016-IV-00





Овом		потврдом	Наручилац	Општинска управа општине Рача  	ул.	Карађорђева  бр.48,	потврђује	да	је		од	стране
 	(име и презиме ов.лица понуђача), као овлашћеног
представника	Понуђача			из
 		ул.	 	
 бр.		,
предата  Понуда  бр._ 	
 од	._	.2016 године  за  Јавну  набавку  мале
вредности бр.404-15/2016-IV-00 .

Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр.	од
 	._	.2016године.





Датум пријема понуде:
 	._	.2016.године
Време пријема понуде:
 	 часова
Овлашћено лице наручиоца:

Потпис:
М.П.





НАПОМЕНА:

Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе непосредно – директно на наведену адресу наручиоца у позиву за достављање понуде.
Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом или преко курирских служби.










