ЈКП „Радник“ Сивац
М.Тита 186
ДИРЕКТОР
Број: 1138-4/2018
21.11.2018. године
Сивац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
JNMV 4/2018
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
ЈКП „РАДНИК“

Маршала Тита 186, Сивац

Назив

Седиште

08005052

100263679

355-1096150-75

Матични број

ПИБ

Рачун

2. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:www.radnik-sivac.com
3. СПРОВОДИ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ.
4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Јавна набавка добара: НАБАВКА ГОРИВА – шифра: 09100000
5. КОНТАКТ ЛИЦЕ :
Зорић Драго

711-119

711-119

јкpradnik007@neobee.net

име и презиме

телефон

факс

е-мајл

у времену од 8 до 14 часова сваког радног дана.

6. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка добара: НАБАВКА ГОРИВА – горива - шифра: 09100000.

7. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
а) Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке (члан 75 ЗЈН) које понуђач мора да
испуни су:






да је регистрован код надлежног органа, одн. уписан у одговарајући регистар,
да он или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе,да није осуђиван за кривично дело против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре,
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.
да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним пописом.
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б) Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке (члан 76 ЗЈН) које понуђач мора да
испуни су:
 покривеност бензинским станицама са свим потребним врстама горива у месту
седишта фирме, односно у Сивцу. Разлог је возни парк који је састављен од следећих
возила: трактори, цистерне, камион и слично који обављају послове из наших
надлежности, те нам је велики трошак ако морамо точити гориво ван насељеног места
Сивац. Немамо услове за лагеровање горива.
в) Докази о испуњености услова:
 Испуњеност услова из тачке 8а понуђач доказује достављањем изјаве на приложеном
обрасцу 4 (прилог 1,2) (чл. 77 став 4 ЗЈН). Уколико је понуђач уписан у јавни регистар
понуђача код организације надлежне за регистрацију привредних субјеката у смислу
члана 78 Закона, није дужан да доставља доказе о испуњености услова из члана 75 став 1
тачке од 1 до 3 Закона о јавним набавкама, с тим што ће у обрасцу понуде навести ту
чињеницу:
 Испуњености услова из члана 75 став 1 тачка 4 Закона о јавним набавкама се доказује
дотављањем фотокопије Лиценце за трговину нафтом, дериватима нафте,
биогоривима и компримованим природним гасом или Лиценце за трговину
моторним и другим горивима на станицама за снабдевање возила издате од стране
Агенције за енергитику и потврдом Агенције да је та лиценца још увек важећа, коју
понуђач доставља у виду неоверене фотокопије.


Испуњеност услова из тачке 8б утврђује се:
– достављањем изјаве на приложеном обрасцу број 5 (чл. 77 став 4 ЗЈН).
Напомена: Понуђач који подноси понуду са подизвођачем додатне услове из тачке 8б
мора да испуни самостално, без подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача
наведене додатне услове понуђачи испуњавају заједно.

9. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ
а)

Понуда се сачињава на српском језику.

б) Понуда се доставља са ценом израженом у динарима (РСД).
в) Рок важности се наводи у обрасцу понуде и не може бити краћи од 30 дана.
г) Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач.
д) Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају за преузете обавезе неограничено и
солидарно.
ђ) Понуде са варијантама нису дозвољене.
е) Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена (при испуњењу
општих услова и додатних услова наведених у конкурсној документацији (техничкој
спецификацији).
ж) Уколико наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни
конкурсну документацију, одн. уколико заинтересовано лице у писаном облику затражи додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, наручилац ће поступити у складу
са чланом 63 ЗЈН.
з) Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању и
условима рада, за део општинске - локалне надлежности општине Кула, могу се прибавити на
интернет адреси www.kula.rs (пореска јединица општине Кула) и интернет адреси www.kula.rs
(инспекција за заштиту животне средине), а за остале податке код надлежних државних органа.
и) Заједничку понуду може поднети група понуђача, при чему сваки понуђач из групе мора да
испуни обавезне услове из тачке 8а ове конкурсне документације и додатне услове из тачке 8б
заједнички. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача
међусобно обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који споразум садржи податке из
члана 81 став 4 ЗЈН.
ј) У обрасцу понуде, уколико се подноси заједничка понуда, попуњава се образац и прилог 1
са траженим подацима за заједничке понуђаче. Понуђачи који поднесу заједничку понуду
одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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Понуђач може поднети понуду са подизвођачима којима ће делимично поверити извршење
набавке, с тим да поверено извршење подизвођача не може прећи 50% укупне вредности јавне
набавке. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњењу обавезних услова из
тачке 8а ове конкурсне документације (на посебним обрасцима који су у прилогу 1).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из овог поступка јавне набавке,
одн. за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

к)

Понуда са доказима о испуњењу тражених услова доставља се у запечаћеној коверти
(пакету) до 30. новембра 2018. год до 12 часова, на начин предвиђен Законом о јавним
набавкама. Понуда се доставља поштом - препорученом пошиљком или непосредно на пријемну
канцеларију ЈКП „Радник“ Сиавц, М.Тита 186.
На полеђини коверте (пакета) ОБАВЕЗНО навести пун назив, адресу, број телефона, факс, емајл понуђача, број понуде под којим је заведена код понуђача и име и број телефона лица
задуженог за комуникацију као и на насловној страни коверте написати “НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда ће се сматрати благовременом уколико буде запримљена на наведеној адреси
наручиоца до дана и сата одређеним као рок за подношење понуда, без обзира на начин
доставе. Неблаговремене понуде вратиће се понуђачима неотворене.

л)
Понуде се сачињавају попуњавањем достављених образаца који чине саставни део
конкурсне документације и достављањем доказа који су у њима наведени као прилози.
Обрасци морају бити читко попуњени (или одштампани), потписани и оверени од стране
овлашћеног лица. Уколико се врше исправке у било ком обрасцу или делу конкурсне
документације која се доставља, исте морају бити оверене печатом понуђача и потписане
(парафиране) од стране овлашћеног лица понуђача.
Модел уговора мора бити попуњен у предвиђеном простору, са познатим подацима
(подаци о понуђачу, цена из понуде и друго), потписан од стране понуђача, одн. овлашћеног
лица на последњој страни уговора и оверен печатом понуђача.
Образац структуре цене мора бити попуњен са основним елементима структуре цена,
потписан од стране овашћеног лица и оверен печатом понуђача.
Уколико понуда садржи недостатке предвиђене чланом 106 ЗЈН, наручилац ће одбити
понуду.
Цена, начин и услови плаћања, гарантни рок, рок изврашења радова и друга питања од
значаја за реализацију набавке регулисани су моделом уговора који представља саставни део
конкурсне документације, а наведени елементи у њему представљају саставни део услова из
конкурсне документације.
Уговор о набавци радови закључиће се у року од 10 дана од дана коначности одлуке о
додели уговора.
Конкурсна документација има 17 страна.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
_____________________________
Татјана Кувељић
(М.П.)
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Образац бр.1

10. П О Н У Д А
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 4/2018
Набавка добара НАБАВКА ГОРИВА према Tехничкој спецификацији) – добра - горива - шифра:
09100000.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пун назив понуђача и седиште
(адреса)
Матични број
Шифра делатности
Назив претежне делатности
ПИБ
Назив банке и број рачуна
Телефон, факс, е-мајл
Овл. лице за подношење понуде
Овл. лице за потписивање
уговора
Датум подношења понуде
Дел. бр. (број под којим је понуда
заведена код понуђача)

НАПОМЕНА: Понуђач ЈЕ - НИЈЕ уписан у јавни регистар понуђача. (Заокружити одговарајуће.)

2. ПОДАЦИ О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ или ПОНУДИ СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
Понуда се подноси:
1. Самостално
2.

Као заједничка понуда са понуђачима (навести називе понуђача):
1.
2.
3.

3.

Као понуда са подизвођачима (навести називе подизвођача):
1.
2.

3.
(Заокружити одговарајући број у табели и попунити их одговарајућим подацима.)
Прилог 1. Општи подаци о понуђачима из заједничке понуде (у случају заједничке понуде).
Прилог 2. Општи подаци о подизвођачима (у случају понуде са подизвођачима).
НАПОМЕНА: У случају заједничке понуде прилаже се и споразум којим се понуђачи међусобно
обавезују на извршење јавне набавке.
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3. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ износи:
Ред.
бр.

Назив добра

Јед.
мере

Количина

1.

Евродизел

Л

2900

2.

Аутогас ТНГ

Л

500

3.

Европремијум
БМБ 95

Л

1200

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

УКУПНО

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА:
_______________ (словима: ___________________________________________) без ПДВ-а,
________________ (словима: ___________________________________________) са ПДВ-ом.

4. РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ износи _______ (словима: _________________________),
рачунајући од дана отварања понуде.
Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета:
o Квалитет добара: у складу са Правилником о техничким и другим захтевима
за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“ бр. 111/2015) и СРПС
стандардима на које се Правилник позива и Правилником о техничким и
другим захтевима за течни нафтни гас („Сл. гласник РС“ бр. 97/2010,
123/2012 и 63/2013) и СРПС стандардима на које се Правилник позива.
Рок испоруке и извршења:
o Рок испоруке сукцесивно у току важења Уговора о купопродаји, а по захтеву
Наручиоца, према спецификацији.
Место испоруке добара и извршења:
o Место испоруке сви малопродајни обејкти-бензинске станице широм
Републике Србије.
Цена: Цене појединачних испорука обрачунаваће се и фактурисати по цени која је
важећа на дан преузимања. Цена се одређује одлукама понуђача у складу са
законом и подзаконским актима, а на основу кретања цена на тржишту нафтних
деривата Републике Србије.
5. Испуњавамо све услове предвиђене конкурсном документацијом и прихватамо све услове
предвиђене моделом уговора у погледу извршења набавке, начина и рокова плаћања и других
елемената из модела уговора.
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
_____________________________
(име и презиме)

_____________________________
(п о т п и с)

(М.П.)
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Прилог 1 уз понуду

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЗАЈЕДНИЧКИМ ПОНУЂАЧИМА
(сем за носиоца посла)
за јавну набавку мале вредности број 4/2018
Набавка добара - НАБАВКА ГОРИВА према Tехничкој спецификацији) – добра - горива шифра: 09100000.
Пун назив понуђача из групе понуђача
наведених у понуди, са седиштем и
адресом
Матични број
Назив претежне делатности
ПИБ
Назив банке и број рачуна
Телефон, факс, е-мајл
Овлашћено лице заједничког понуђача

НАПОМЕНА: Понуђач ЈЕ - НИЈЕ уписан у јавни регистар понуђача. (Заокружити одговарајуће).
Овај образац се може умножити у потребном броју примерака.

У ______________, дана ____________ 2018. године

ПОНУЂАЧ
НОСИЛАЦ ПОСЛА

ПОНУЂАЧ
ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
ЧИЈИ СЕ ПОДАЦИ НАВОДЕ

_____________________________
(име и презиме)

_____________________________
(име и презиме)

_____________________________
(п о т п и с)

_____________________________
(п о т п и с)

(М.П.)
(М.П.)
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Прилог 2 уз понуду

ОПШТИ ПОДАЦИ У ПОНУДИ СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
за јавну набавку мале вредности број 4/2018
Набавка добара НАБАВКА ГОРИВА према Tехничкој спецификацији) – добра - горива - шифра:
09100000.
Пун назив подизвођача са седиштем и
адресом
Матични број
Назив претежне делатности
ПИБ
Назив банке и број рачуна
Телефон, факс, е-мајл
Овлашћено лице за потписивање
% укупне вредности набавке која ће се
поверити подизвођачу

НАПОМЕНА: Понуђач ЈЕ - НИЈЕ уписан у јавни регистар понуђача. (Заокружити одговарајуће).
Овај образац се може умножити у потребном броју примерака.

У ______________, дана ____________ 2018. године

ПОНУЂАЧ
НОСИЛАЦ ПОСЛА

ПОНУЂАЧ
ПОДИЗВОЂАЧ
_____________________________

_____________________________

(име и презиме)

(име и презиме)

_____________________________
_____________________________

(п о т п и с)

(п о т п и с)

(М.П.)
(М.П.)
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МОДЕЛ

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА
Закључен у Сивцу ____________ 2018. године између:
НАРУЧИОЦА: ЈКП “Радник“ Сивац, М.Тита бр.186, МБ 08005052, ПИБ 100263679
бр.рачуна 355-1096150-75, који заступа директор Жељко Маџарев (у даљем тексту:
наручилац добара ) с једне стране и
ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА:_________________________________________________,(назив
извођача, место и адреса) кога заступа_________________(у даљем тексту:извођач),
ПИБ____________, Матични број____________ бр.рачуна.________________________.
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара - НАБАВКА ГОРИВА (према Tехничкој
спецификацији) – добра - горива - шифра: 09100000, према Техничкој
спецификацији, који је ближе одређен Позивом за подношење понуда наручиоца број
1138-3/2018 од 21. новембра 2018. године, понудом извођача број _____________ од
__________ 2018. године (у даљем тексту: Понуда) и представљају саставни део овог
уговора.
Члан 2.
Цена предметних добара утврђена овим уговором по прихваћеној понуди
понуђача износи:
Укупна цена добара из овог уговора износи ......................... динара без ПДВ_а,
односно, .................................. динара са ПДВ_ом. Плаћање ће се вршити пo
испостављеним предрачунима до уговореног износа.
Члан 3.
Уговор има важност до извршењем преузетих обавеза од стране уговорних
страна, односно до утрошка средстава.
Наручилац може раскинути овај уговор ако извођач не буде могао да изврши
своје обавезе из уговора, из било којих разлога који не зависе од испуњења његових
обавеза.
Извођач може раскинути овај уговор ако наручилац не изврши своје уговорне
обавезе.
Члан 4.
Саставни део овог уговора je прихваћена понуда понуђача. Требовање добара ће
се вршити по потреби и у складу са техничком спецификацијом. Плаћање ће се вршити
по предрачунима.
Члан 5.
За све што није предвиђено овим уговором сходно ће се примењивати одредбе
Закона о облигационим односима.
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Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да све спорове решавају споразумно. У случају
непостизања споразума надлежан је стварно и месно надлежан суд по закону, по месту
седишта наручиоца.
Члан 7.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака од којих наручиоцу
припадају 2 (два) а извођачу 2 (два) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА

НАРУЧИЛАЦ

_____________________________
(назив фирме)

ЈКП „РАДНИК“ СИВАЦ
директор
_____________________________
Жељко Маџарев

_____________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
_____________________________
(потпис овл. лица)
(М.П.)
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(М.П.)

Прилог 3 уз понуду

На основу члана 88 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), понуђач исказује

ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМАЊА И ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Структура трошкова припремања и подношења понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 4/2018 - Набавка добара НАБАВКА ГОРИВА према Tехничкој спецификацији) – добра горива - шифра: 09100000 је следећа:

Ред.
бр.

Назив (опис) трошка

Дин без ПДВ

Дин са ПДВ

Напомена

У К У П Н О:

ПОНУЂАЧ
_____________________________
(М.П.)

НАПОМЕНА: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88 став 2 ЗЈН).
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела .... под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди (чл. 88 став 3 ЗЈН).
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Образац бр. 2

11. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ПОНУЂАЧА __________________________________________
у поступку јавне набавке мале вредности број 4/2018
Набавка добара НАБАВКА ГОРИВА према Tехничкој спецификацији) – добра - горива - шифра:
09100000 је следећа:

Основни елементи структуре понуђене цене у предметној јавној набавци су:

Укупна цена
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Посебно исказани трошкови који чине укупну цену:
Трошкови превоза
Трошкови царине
Трошкови осигурања

ПОНУЂАЧ
_____________________________
(назив понуђача)

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

(М.П.)
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Образац бр. 3

На основу члана 26 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) као понуђач у поступку јавне набавке мале вредности број 4/2018 Набавка добара
НАБАВКА ГОРИВА према Tехничкој спецификацији) – добра - горива - шифра: 09100000 под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ПОТВРЂУЈЕМ да сам као понуђач у поступку јавне набавке наведене у преамбули ове
изјаве понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

У _______________, ___________ 2018. године

ПОДНОСИЛАЦ ИЗЈАВЕ

_____________________________
(име и презиме)

_____________________________
(п о т п и с)

МП.
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Образац бр. 4

На основу члана 77 став 4 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС" бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке мале вредности број 4/2018 - Набавка добара
НАБАВКА ГОРИВА према Tехничкој спецификацији) – добра - горива - шифра: 09100000 као
понуђач дајем,

ИЗЈАВУ
О испуњености обавезних услова у поступку ЈН бр. 4/2018
(члан 75 ЗЈН)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу одговорношћу изјављујем, да као
понуђач испуњавамо обавезне услове за учешће у поступку предметне ЈН предвиђене чл.75 ст.1
тачке 1 до 4 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012)и то:
1. да је регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући регистар;
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;
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;
4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним пописом.

У _______________, ___________ 2018. године

ПОНУЂАЧ
_____________________________
(назив понуђача)

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

МП.
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Прилог бр.1
Уз образац бр.4

На основу члана 77 став 4 а у вези члана 81 став 2 Закона о јавним набавкама (Сл.
гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке мале вредности број
4/2018 - Набавка добара НАБАВКА ГОРИВА према Tехничкој спецификацији) – добра - горива
- шифра: 09100000 као понуђач из групе понуђача (заједничка понуда) дајем

ИЗЈАВУ
О испуњености обавезних услова у поступку ЈН бр.4/2018
(члан 75 и 81 ЗЈН)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу као понуђач у заједничкој понуди (из
групе понуђача) ИЗЈАВЉУЈЕМО да испуњавамо обавезне услове учешћа у поступку предметне ЈН
предвиђене чл.77 ст.1 тачке 1 до 4 ЗЈН ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012) а додатне услове
испуњавамо заједно.

ПОНУЂАЧ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
(из групе понуђача)

_____________________________
(назив и седиште понуђача)

_____________________________
(име и презиме овлашћеног лица)

МП.
_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Овај образац попуњава и доставља понуђач из групе понуђача.
Образац се може копирати у потребном броју примерака.
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Прилог бр.1
Уз Образац бр.4

На основу члана 77 став 4 а у вези члана 80 став 5 Закона о јавним набавкама (Сл.
гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке мале вредности број
4/2018 - Набавка добара НАБАВКА ГОРИВА према Tехничкој спецификацији) – добра - горива шифра: 09100000, као понуђач који је поднео понуду са подизвођачима дајем,

ИЗЈАВУ
О испуњености обавезних услова у поступку ЈН бр.4/2018
(члан 75 и 80 ЗЈН)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу одговорношћу као понуђач са
подизвођачима, изјављујемо да доле наведени подизвођачи испуњавају обавезне услове за
учешће у поступку предметне ЈН предвиђене чл.75 ст.1 тачке 1 до 4 Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник РС" бр. 124/2012)и то:
1._______________________________________________________________
(назив и седиште подизвођача)
2._______________________________________________________________
(назив и седиште подизвођача)
3._______________________________________________________________
(назив и седиште подизвођача)

У _______________, ___________ 2017. године

ПОДИЗВОЂАЧИ
1. __________________
(назив подизвођача)
_______________________
(потпис овлашћеног лица)
2.______________________
(назив подизвођача)
_______________________
(потпис овлашћеног лица)
3.______________________
(назив понуђача)
_________________________
(потпис овлашћеног лица)

ПОНУЂАЧ
_____________________________
(назив и седиште понуђача)
____________________________
(потпис овлашћеног лица)
М.П.

НАПОМЕНА:Овај образац попуњава и доставља понуђач са подизвођачима.
Овај образац се може умножити у потребном броју примерака.
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Образац бр. 5
На основу члана 77 став 4 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС" бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке мале вредности број 4/2018 - Набавка добара
НАБАВКА ГОРИВА према Tехничкој спецификацији) – добра - горива - шифра: 09100000 као
понуђач дајем,

ИЗЈАВУ
О испуњености додатних услова у поступку ЈН бр.4/2018
(члан 76 ЗЈН)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу одговорношћу изјављујем, да као
понуђач испуњавамо додатне услове за учешће у поступку предметне ЈН предвиђене чл.76
Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012)и то:

 имамо бензинску станицу са свим потребним врстама горива у месту седишта фирме
наручиоца, односно у Сивцу.

У _______________, ___________ 2018. године

ПОНУЂАЧ
_____________________________
(назив понуђача)

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

МП.
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На основу члана 75 став 2 и 6 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015) у поступку јавне набавке мале вредности број 4/2018 - Набавка добара НАБАВКА
ГОРИВА према Tехничкој спецификацији) – добра - горива - шифра: 09100000 као понуђач који
је поднео понуду са подизвођачима дајем,

У вези члана 75. став 2 и 6 Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач................................................................[навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке – НАБАВКА ГОРИВА према Tехничкој спецификацији) – добра - горива - шифра:
09100000, бр. 4/2018 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

________________

Понуђач

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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