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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА
НАБАВКУ ДОБАРА-УГАЉ МРКИ, ПЕЛЕТ И
ОГРЕВНО ДРВО

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за достављање понуде за набавку добара
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Предмет набавке: набавка добара:

- Угаљ мрки (прана коцка), пелет и огревно дрво-(транспорт, утовар,
истовар и сл.)
-

Ознака из општег речника набавке – 09111100 угаљ
- 09111400 пелет и дрво

Документација садржи:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Позив за достављање понуда
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Услови и упутство како се доказује испуњеност услова
Образац Понуда,
Образац Подаци о понуђачу
Образац Изјава о прихватању услова из јавног позива и
конкурсне документације
7. Образац изјавa понуђача о испуњености обавезних и додатних
услова,
поштовању
законских
прописа
и
средствима
финансијског обезбеђења.
8. Модел Уговора
9. Образац Референтна листа-за угаљ
10. Пoтврда за референце-за угаљ
11. Образац изјава о независној понуди
12. Образац за оцену испуњености услова понуђача
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Висока пољопривредно – прехрамбена школа струковних студија
Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље
објављује

I
ПОЗИВ
за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности

-

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара и то:

Угаљ мрки (прана коцка), пелет и огревно дрво-(транспорт, утовар,
истовар и сл.)
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која поднесу доказе из члана
77. Закона о јавним набавкама којим доказују испуњавање услова из члана 75.
Закона или Изјаву којом понуђач потврђује да испуњава услове.
Увид у конкурсну документацију и њено преузимање може се извршити са веб
сајта Високе пољопривредно-прехрамбене школе (http://www.vpps.edu.rs/).
Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања на порталу
Управе за јавне набавке, односно, до 22.06.2018.год. до 10 часова.
Неблаговремене, незапечаћене и непотпуне понуде неће бити разматране.
Понуда мора бити сачињена на српском језику, оригиналном преузетом
обрасцу и према приложеном упутству, јасна и недвосмислена, са важношћу од
најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда, откуцана или исписана
штампаним словима, неизбрисивим мастилом, потписана од стране овлашћеног
лица и оверена печатом.
Свака страна преузете конкурсне документације, односно документације коју
понуђач доставља наручиоцу, мора бити парафирана од стране овлашћеног
лица понуђача и оверена печатом.
Понуда се подноси на српском језику.
Понуде доставити на адресу: Висока пољопривредно-прехрамбена школа
струковних студија, ул. Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, у запечаћеној
коверти, са назнаком: „Понуда за јавну набавку мале вредности-УГАЉ мрки
(прана коцка), пелет и огревно дрво-не отварати“.
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На полеђини коверте обавезно навести тачан назив и адресу понуђача, име и
презиме особе за контакт и број телефона.
Јавно отварање понуда обавиће се 22.06.2018.године у 11 часова, на адреси
наручиоца: Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија, ул.
Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље.
Отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници понуђача, са
уредним писаним овлашћењем, које ће се предати комисији наручиоца пре
отварања понуда.
Избор најповољнијег понуђача биће објављен на основу критеријума “најнижа
понуђена укупна цена“.
Наручилац ће у року од 5 (пет) дана од дана отварања понуда донети одлуку
о избору најповољније понуде, односно додели уговора за предметну набавку.
Сва додатна објашњења у вези са овим јавним позивом заинтересовани
понуђачи могу тражити електронским путем, упућивањем захтева на следећу
адресу: vpps@beotel.rs
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II
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима
Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи
поступак доделе уговора o набавци добара-угаљ мрки (прана коцка), пелет и
огревно дрво.
Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке
мале вредности одређене Законом о јавним набавкама, а понуду у целини
припремају и подносе у складу са документацијом и позивом, у супротном,
понуда се одбија.
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане
чланом 75. Закона о јавним набавкама:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4. 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 нема
забрану обављања делтности која је на снази у време подношења
понуде.гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона).
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76.
Закона:
• располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;
• располаже неопходним техничким и кадровским капацитетом.
• ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити састављена на српском језику.
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• ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
1) попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде; (образац 1)
2) попуњен, печатом оверен и потписан образац - Подаци о понуђачу;
(образац 2)
3) попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о прихватању услова
из позива и конкурсне документациј; (образац 3)
4) попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјавa понуђача о
испуњености обавезних и додатних услова, поштовању законских прописа и
средствима финансијског обезбеђења. (образац 4)
5) попуњен, печатом оверен и потписан Mодел уговора(образац 5)
6) попуњен, печатом оверен и потписан Образац референтна листа-за угаљ
(образац 6)
7) попуњен, печатом оверен и потписан Образац Потврда за референце-за
угаљ (образац 7)
8) попуњен, печатом оверен и потписан Образац Потврда о независној
понуди(образац 8)
9) попуњен, печатом оверен и потписан Образац за оцену испуњености услова
понуђача (образац 10)
Понуда ће се сматрати исправном ако понуђач попуни и достави понуду на
оригиналним обрасцима који су саставни део конкурсне документације у складу
са овим Упутством, у супротном понуда ће бити одбијена као неисправна.
Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености
услова из конкурсне документације.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде у складу са
Законом.
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• ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ
САЧИЊЕНА
Потребно је да понуђач обрасце дате у конкурсној документацији, односно
податке који морају да буду њихов саставни део, попуни прецизно и читко штампаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте
потписује и печатом оверава.
• РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити
одбијена као неисправна.
9.1 Рок и место испоруке
Рок испоруке добара која су предмет јавне набавке мале вредности, врши се
у складу са понудом и уговором, а место испоруке је Висока пољопривреднопрехрамбена школа струковних студија Прокупље.

• НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ
Понуђач је дужан да у понуди означи податке који се сматрају поверљивим.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу
садрже ознаку "ПОВЕРЉИВО" а испод наведене ознаке потпис овлашћеног
лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређен податак садржан
у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора бити
обележен црвеном бојом а поред њега наведена ознака "ПОВЕРЉИВО" испод
које се налази потпис овлашћеног лица понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на
наведени начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду
поверљивoсти података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим
цена, и остали подаци из понуде који су од значаја за рангирање понуде.

•
ДОДАТНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 3 дана
пре истека рока за подношење понуда, упућивањем захтева на адресу
Наручиоца.
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Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 2 дана од дана пријема захтева
за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
доставити одговор у писаном облику, електронском поштом и исти истовремено
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем
понуде, заинтересовано лице ће упутити на електронску адресу наручиоца:
vpps@beotel.rs "Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације - набавка добара –Угаљ мрки (прана коцка), пелет и
огревно дрво.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.

• КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Критеријуми за избор најповољније понуде је најнижа понуђена укупна цена.
• РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у року од 5 дана
од дана отварања понуда.
Наручилац ће Одлуку о избору најповољније понуде доставити свим
понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке. Уговор са
прихватљивим понуђачем биће закључен у року од 8 (осам) дана рачунајући од
дана истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.
Понуђач незадовољан Одлуком о избору најповољније понуде има право
поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана пријема исте
одлуке. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или
поштом препоручено са повратницом на датој адреси наручиоца. Копију
захтева за заштиту права, подносилац захтева истовремено доставља и
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. О
поднетом захтеву за заштиту права, наручилац ће обавестити све учеснике у
поступку јавне набавке, најкасније у року од три дана од дана пријема захтева
за заштиту права.
Изабрани понуђач је дужан да приступи закључењу Уговора најкасније у року
од три дана од дана пријема позива за закључење Уговора.
Ако изабрани понуђач не приступи закључењу Уговора, односно не достави
потписан Уговор, у року од 7 (седам) дана од дана достављања Уговора на
потпис сматраће се да је одустао од закључења Уговора, односно од предметне
набавке, у ком случају наручилац задржава право да Уговор за реализацију
предмета јавне набавке додели првом следећем најповољнијем понуђачу.

Наручилац задржава право да, уколико оцени за потребним, одустане
од јавне набавке.
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• УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ПОНУДЕ
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасцима
који су саставни део документације.
Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу понуде.
Образац понуде мора бити исправно попуњен и оверен. Уколико образац
понуде није исправно попуњен и оверен, понуда ће се сматрати неисправном.
Цене у понуди дају се искључиво у динарима са и без ПДВ. Ценом понуђача
морају бити обухваћени и сви евентуални попусти. Цена се даје франко купац
и њоме се обухватају сви зависни трошкови који је оптерећују (царина, превоз,
утовар, истовар, осигурање и сл).

• ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се може доставити лично или поштом, у запечаћеној коверти, тако да
се при њеном отварању може проверити да ли је затворена онако како је
предата.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у
целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати
или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не
оштете листови или печат. Понуду са доказима о испуњености услова из
конкурсне документације доставити у запечаћеној коверти на адресу:
Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија
Ул. Ћирила и Методија 1
18400 прокупље
Са назнаком:
„Понуда за јавну набавку мале вредности добара –
Угаљ мрки (прана коцка), пелет и огревно дрво
– НЕ ОТВАРАТИ“ на предњој страни.
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса
понуђача, име и презиме особе за контакт и број телефона.
Благовремена понуда је понуда примљена од стране Наручиоца у року
одређеном за достављање понуде. Ако је понуда достављена по истеку
назначеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по
окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са
назнаком да је поднета неблаговремено.
• РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или
неодговарајућа, ако садржи неистините податке, или ако не одговара свим
обавезним захтевима из конкурсне документације. Понуда може бити одбијена
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ако је неприхватљива.
• ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ
Разматраће се благовремене, исправне и одговарајуће понуде, као
неприхватљива понуда само у случају ако је таква понуда неприхватљива
разлога што је понуђена цена већа од процењене вредности набавке
Уколико комисија приликом прегледа понуда уочи рачунске грешке, о томе
обавестити понуђача. Понуђач је дужан да у писменој форми да сагласност
исправку грешке.

и
из
ће
за


• МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора у овој набавци добара је саставни део конкурсне
документације и њиме су дефинисани међусобни односи, обавезе и
одговорности између Наручиоца и изабраног понуђача. Понуђач мора попунити
и потписати модел уговора и оверити печатом сваку страну, чиме даје своју
сагласност да се са истим у потпуности слаже.
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III
УСЛОВИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75.
Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) 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 нема
забрану обављања делтности која је на снази у време подношења понуде. (чл.
75. ст. 2. Закона).
Понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2)
Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
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привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
• У погледу испуњености услова из члана 76. став 2. тачка 6. Закона о јавним
набавкама да располаже неопходним финансијским и пословним, техничким и
кадровским капацитетом, понуђач доказује достављањем следећих доказа које
прилаже уз понуду:
a. Извод из биланса стања и Извештај о бонитету који издаје Агенција за
привредне регистре Републике Србије, за претходне две пословне године
(2015/2016) да понуђач није пословао са губитком. (финансијски
капацитет)
b. попуњен, печатом оверен и потписан од стране овлашћеног лица
образац Референтна листа - део конкурсне документације и попуњен,
печатом оверен и потписан од стране овлашћеног лица образац - Потврда
за референце - део конкурсне документације.(пословни капацитет).
c. Доказ о поседовању камиона до 11 тона.
d. Доказ о испуњености кадровског капацитета-5 запослених радника. Као
доказ приложити уговоре о раду, радне књижице и образац пријаве М1.
e. Сертификат о квалитету издат од стране акредитоване лабораторије и не
старији од шест месеца за угаљ и не старији од годину дана за пелет.
f. Како би обезбедио да понуђач може несметано извршити испоруку
понуђеног угља у сваком тренутку, понуђач мора да достави важећи
уговор са произвођачем тј.рудником, из кога може јасно да се види да
понуђач има довољно уговорене количине за врсту угља који нуди и то у
двоструко већој количини која је тражена овом набавком.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана
настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени
писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин.

У складу са чл.77. став 4. Закона о јавним набавкама:


Понуђач – испуњеност обавезних услова под тачка 1 – 4 и додатних
услова под тачка a - f, доказују ''Изјавом понуђача о испуњености
обавезних и додатних услова, поштовању законских прописа и
средствима финансијског обезбеђења'' (образац 4)



уз обавезу понуђача, чија је понуда оцењена као прихватљива, да у року од 5
(пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал
или оверену копију напред наведених доказа о испуњености свих или само
појединих (тражених), обавезних и додатних услова
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Образац 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Ред.
Број

ОПИС

Количина

ЦЕНА
(по
тони/м3)

Угаљ мрки(прана коцка30-60мм) - (транспорт, утовар,
истовар и одвоз шута )
1.

70 t

Опис:
Укупна влага –до 23,50 %
Пепео до 7,40%
Водооник – до 4 %
Доња топлотна вредност-од 19200/кј/кг
Горња топлотна вредност до 20700/кј/кг

Пелет- (транспорт, утовар, истовар.)
Опис:
Нето калор.вредност-од 16800
Пепео-до 1,2%
Укупна влага –до 6 %

2.

Огревно дрво-суво

3.

5t

(транспорт, утовар, истовар)

20м3

СВЕГА

ПДВ
УКУПНО СА ПДВ-ом

Укупна вредност без ПДВ-а: __________________________________________
словима(__________________________________________________________)
динара.
Опција понуде:

дана.

Начин плаћања: у року од тридесет дана од дана испоруке.
Место и датум:
______________________

_______________________
(М.П.)
(потпис овлашћеног лица)

Образац 2
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ОБРАЗАЦ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

За набавку добара- Угаљ мрки(прана коцка), пелет и огревно дрво

Подаци о понуђачу
Пун назив понуђача
Седиште и адреса
Матични број
Регистарски број
ПИБ
Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон
Телефон-Факс
Број рачуна и назив банке
e-mail

Место и датум:
________________________

(М.П.)

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Образац 3
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ОБРАЗАЦ
ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ СВИХ УСЛОВА НАВЕДНИХ У ПОЗИВУ И
КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА-УГАЉ
МРКИ (прана коцка) , ПЕЛЕТ И ОГРВНО ДРВО БРОЈ НАБАВКЕ
1.1.1-2018.

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове из
позива објављеног на Порталу Управе за Јавне набавке и конкурсне
документације за достављање понуда у поступку набавке добара-Угаљ
мрки(прана коцка), пелет и огревно дрво, број набавке 1.1.1-2018. Сагласни
смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора.

Место и датум:
________________________

(М.П.)

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Образац 4
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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.1.1.1 - 2018.године, д а ј е с е

И З Ј А В А ПОНУЂАЧА
о испуњености обавезних услова по чл. 75. и додатних услова по чл..76.
Закона о јавним набавкама, поштовању законских прописа и
средствима финансијског обезбеђења дефинисаних конкурсном
документацијом

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено
лице испред понуђача _________________________ из _____________
ул._________________________ бр.____ , изјављујем:



да понуђач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном
документацијом у оквиру поглавља тачка 1 – 3
да понуђач испуњава обавезни услов тачка 4:

- све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
- да нема забрану обављања делтности која је на снази у време подношења
понуде


да понуђач, испуњава све додатне услове из конкурсне документације
у оквиру поглавља тачка а – е,



да ће понуђач наручиоцу доставити сва средства финансијског
обезбеђења у складу са износима и роковима утврђеним конкурсном
документацијом (моделом уговора).
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

VII
16

МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен између:
1. Висока пољопривредно прехрамбена школа струковних студија у
Прокупљу (у даљем тексту: наручилац) коју заступа др Дејан Давидовић,
директор, ПИБ 100258744,
и
2. Предузећа
улица
кога заступа
.

,
,
(у даљем тексту: извршилац),
- директор, ПИБ

Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
да је наручилац, на основу члан 29. и 30. Правилника о набавкама
Високе пољопривредно-прехрамбене школе струковноих студија у
Прокупљу и члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије" бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак
јавне набавке мале вредности добара број 1.1.1-2018;
 да је извршилац, на основу позива за достављање понуда дана
године доставио понуду заведену под бројем
која
се
налази у прилогу Уговора и чини његов саставни део (попуњава Наручилац);


 да понуда извршиоца у потпуности одговара захтевима које је наручилац
предвидео у конкурсној документацији;
 да је наручилац, на основу понуде извршиоца и извештаја Комисије
наручиоца за доделу Уговора, предметну набавку доделио
,из
.

Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка угља:
 „Угаљ мрки (прана коцка), пелет и огревно дрво“-(транспорт,
утовар, истовар и сл.) .
У свему према прихваћеној понуди извршиоца која чини саставни део овог
уговора, према нормативима, стандардима и гаранцијама квалитета за ову
врсту добара.
Члан 3.
За послове из чл. 2. овог уговора наручилац се обавезује да плати износ од
(словима:
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) динара.
Цена је изражена без пореза на додату вредност.
Наручилац ће износ из претходног става уплатити извршиоцу у року од 7
(седам) дана од дана извршене испоруке.
Предвиђа се парцијална
испорука по потреби наручиоца до коначне
уговорене количине, у грејној сезони 2018/2019 године. (октобар 2018-март
2019.). Наручилац се обавезује да ће исплату вршити у року од 30 дана од
дана извршене испоруке.
Члан 4.
Извршилац се обавезује да ће извршити своје обавезе у складу са
потребама наручиоца описаним у члану 3. Уговора и прихваћеној понуди
извршиоца које чине саставни део овог уговора.
Члан 5.
Уговор се може изменити само анексом, потписаним од стране овлашћених
лица-уговореих страна, а под одређеним условима, односно у случају промене
цене.
Члан 6.
На све што није регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 7.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора,
уговорне стране ће покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између наручиоца и извршиоца не
споразумно, уговара се надлежиост Привредног суда у Нишу.

буду

решени

Члан 9.
Уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерка од којих су по 2 (два)
за сваку од уговорних страна.
ЗА ИЗВРШИОЦА:

ЗА НАРУЧИОЦА

Образац 6
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ОБРАЗАЦ
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Р.
број

Назив наручиоца

Лице за
контакт и
телефонски
број

Уговор, вредност,
датум уговора

1.
2.
3.
4.
5.

Место и датум:
________________________

(М.П.)

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
У рефернтну листу уносе се наручиоци којима је добављач испоручио угаљ
најмање у вредности набавке за коју се доставља понуда у периоду од
последње три године (2015, 2016, 2017) до дана објављивања јавног позива.
Уносе се само они наручиоци са којима добављач има потписане уговоре или
рачуне по којима је роба испоручена. У случају већег броја закључених
уговора образац фотокопирати. Образац се попуњава само за угаљ мрки
(прана коцка) .
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ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Образац 7

Назив наручиоца:
Седиште:
Матични број:
ПИБ:
Телефон:
На основу члана 77. став 2. тачка 2. 1) Закона о јавним набавкама наручилац
издаје
ПОТВРДУ
да
је
понуђач
_______________________________
___________________________ години

у

(назив и седиште понуђача) (навести годину у којој су испоручена добра)
наручиоцу
извршио
испоруку
_____________________________________________
(навести врсту добара)

добара:

у вредности од _____________________ динара, и у потпуности испунио
уговорене обавезе.
Потврда
се
издаје
на
захтев
понуђача
___________________________________ ради учешћа у поступку јавне
набавке мале вредности добара-Угаљ мрки(прана коцка), пелет и огревно дрво,
ред. бр. 1.1.1-2018, код наручиоца: Висока пољопривредно-прехрамбена
школа струковних студија Прокупље, и у друге сврхе се не може користити.
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

Место:
Датум:

М.П.

Овлашћено лице
_________________________

Напомена: Подаци се односе на испоручен угаљ у претходне три године (2015,
2016, 2017). Образац се попуњава само за угаљ мрки (прана коцка) .
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Образац 8

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама,
________________________________________, даје:
(Назив понуђача)
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке мале вредности добара-Угаљ мрки (прана коцка),
пелет и огревно дрво, редни број набавке 1.1.1 - 2018, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку набавке у смислу закона којим се уређује
заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку набавке може трајати
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у
смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
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Образац за оцену испуњености услова понуђача
Редни
Образац за оцену испуњености услова
број
1.
Образац понуде; (образац 1)

ДА

НЕ

ДА

НЕ

2.

Образац подаци о понуђачу (образац 2)

ДА

НЕ

3.

ДА

НЕ

ДА

НЕ

5.

Образац изјава о прихватању услова из јавног
позива и конкурсне документације (образац 3)
Образац изјавa понуђача о испуњености
обавезних и додатних услова. (образац 4)
Модел уговора (образац 5)

ДА

НЕ

6.

Образац Референтна листа-за угаљ(образац 6)

ДА

НЕ

7.

Образац Потврда за референце-за угаљ (образац
7)

ДА

НЕ

8.

Образац Изјава о независној понуди
(образац 8)

ДА

НЕ

4.

Место и датум:
______________________

_______________________
(М.П.)
(потпис овлашћеног лица)
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