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                                                                                                                                            Образац 1

	                                                               
                               ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  Факултет  ветеринарске медицине, Булевар ослобођења 18, Београд
Врста поступка:  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
Предмет јавне набавке:  Добра
Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци;
 
Контакт особа: Зоранa Aшћерић, nabavke@vet.bg.ac.rs


ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предметне набавке: Набавка горива за моторна возила за потребе Факултета ветеринарске медицине

Назив и ознака из општег речника набавке: нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори енергије: 09000000











                                                                                                                                                       Образац 2

                            ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА   



Ред.
Бр.
               Назив горива
  Јединица мере
   Количина
  Јед.цена
  без ПДВ-а           
 Укупна цена
  без ПДВ-а
1.
         Евро премијум БМБ 95
         литар
       500
                  


2.
             Евро дизел
         литар
      6000
                    


					
 
Наведене количине су оквирне,процењене на основу утрошених количина горива на годишњем нивоу у последње три године,а стварне количине ће зависити од потреба Наручиоца.
 Испоручена добра морају бити квалитета,утврђеног Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС”, број 123/2012, 63/2013) 




Датум :__________2014.године
								Потпис овлашћеног лица
							__________________________________











НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Захтеви  у поглед у начина,  рока  и  услова плаћања.
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Изабрани понуђач ће бити у обавези да крајем месеца достави наручиоцу коначан рачун за испоручено гориво, заједно са спецификацијама о трансакцијама извршеним путем картице.
Факултет ветеринарске медицине као наручилац у односном поступку јавне набавке се обавезује да након закључења уговора о набавци безоловног бензина и дизел горива достави добављачу списак возила, на основу кога ће му овај издати довољан број платних картица. 
Платне картице морају бити умрежене тј. на заједничком рачуну. 
Изабрани понуђач - добављач мора омогућити служби рачуноводства наручиоца приступ „web“, сервису, на основу кога ће наручилац моћи вршити контролу набавке за сва возила.
.Захтев  у поглед у гарантног рока
Гаранција за испоручено гориво не може бити краћа од 6 месеци од дана испоруке. 
Захтев у погледу рока испоруке горива 
   Бензин и дизел гориво ће се испоручивати сукцесивно, према захтевима наручиоца, зависно од потреба за врстом и количином горива, у периоду од годину дана од дана  закључења уговора.

Захтев у погледу рока важења понуде
      Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана 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  на може мењати понуду.














Образац 3

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ, ЧЛАН 75. ЗАКОНА


 Редни број
 Обавезни услови за правна лица
Начин доказивања 
1.
Да је понуђач регистрован код надлежног органа.
Доказује се изводом из регистра АПР-а, односно изводом из регистра Привредног суда, односно Изјавом (Образац 8)
2.
Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Доказује се изводом из казнене евиденције, односно уверењем надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а, као и изводом из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а унутрашњих послова за одговорно лице правног лица, односно Изјавом (Образац 8)
3.
Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности.
Доказује се потврдом привредног и прекршајног суда или потврдом АПР-а да привредном друштву није изречена мера забране обављања делатности, односно Изјавом (Образац 8)
4.
Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе.
Доказује се уверењем Пореске управе, као и уверењем надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, односно Изјавом (Образац 8)
5.
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
Доказује се: Потписан и оверен Oбразац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. (Образац 10)
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона.
Место и датум:
_____________________2014. године
                      МП
                                                                  ____________________________
        (потпис овлашћеног лица)

Образац 4





УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

       	ИСПУЊЕНОСТ СВИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ОДНОСНО ПОТВРЂУЈЕ ПИСАНОМ ИЗЈАВОМ (Образац 8), ДАТОМ ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ.            

Наручилац задржава право да, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, захтева на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Напомена:
      - У случају да група понуђача поднесе заједничку понуду, понуђачи/извршиоци имају неограничену солидарну одговорност према наручиоцу. 
Сваки понуђач из групе понуђача (укључујући и носиоца понуде) који подносе заједничку понуду, у обавези је да достави доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су наведни од тачке 1. до 5. обавезних услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке 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 потписати уговор; 
	понуђачу који ће у име групе дати средство обезбеђења; 
	понуђачу који ће издати рачун; 
	рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
	обавезама сваког понуђача из групе за извршење уговора.

 
- У случају ангажовања подизвођача, понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. 
За све своје подизвођаче наведене у понуди, понуђач мора да поднесе све тражене доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су наведени у конкурсној документацији од тачке 1. до тачке 5, у истом облику и на начин како се то тражи од понуђача. 
У случају подношења заједничке понуде и подношења понуде са подизвођачима, образац обавезних услова ископирати и попунити у потребном броју примерака. 

                                                                                                                                   
                                                                                                                              




                                                                                                                                                       Образац 5 


УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
 
Понуда мора бити састављена на српском језику.
	Понуђач је обавезан да понуду сачини према овом упутству и на обрасцима у конкурсној документацији, по захтевима наручиоца у погледу садржине понуде и под условима под којима се спроводи поступак ове јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама. Понуда мора бити оригинал, на преузетом обрасцу понуде, јасна и недвосмислена, попуњена читко штампаним словима, потписана од стране овлашћеног лица за заступање и оверена печатом понуђача.
	Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
	У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни и опозове своју понуду и то писаним путем, уз доставу пуномоћја за предузимање горе наведених радњи.  
	Понуђач који понуду подноси самостално не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
	Понуђач је дужан да, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Такође, у случају кад понуђач извршење дела набавке повери подизвођачу, у обавези је да приликом потписивања уговора писaним путем обавести наручиоца о делу потраживања, за наплату од наручиоца, која се преносе подизвођачу.
	Саставни део заједничке понуде је писани споразум којим се сви понуђачи, из групе понуђача који подносе заједничку понуду, међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
	Понуда мора да садржи изјаву о начину и условима плаћања и другим околностима од којих зависи прихватљивост понуде.  
	Цене у понуди су фиксне и изражавају се у динарима без ПДВ-а, и не могу се мењати до коначног испуњења уговора. 
	Приликом закључења уговора, испоручилац добара је у обавези да достави, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла бланко соло меницу регистровану код НБС, са копијом овереног картона депонованих потписа код пословне банке и меничним овлашћењем, којим се наручилац овлашћује да меницу попуни до укупног износа од 10 % од уговорене вредности посла без ПДВ-а, у року који је тридест дана дужи од рока на који се уговор закључује.
	Заштита поверљивости података: Наручилац је дужан да чува као поверљиве податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди. Наручилац је дужан да одбије давање информација која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, као и да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податаке о поднетим понудама до отварнања понуда. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде, који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда. Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне и представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. Лице које је примило одређене податке као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен поверљивости. Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем десном углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на адекватан начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости, а понуђач ће то учинити тако што ће његов заступник поверљивост изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум и време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће понуду у целини одбити.
	Понуђач може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, с тим да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин предвиђен  чланом 20. Закона о јавним набавкама.
	Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.


     Критеријум за избор понуђача: У поступку избора најповољније понуде примениће се критеријум „економски најповољније понуде“.У ситуацији када постоје две или више понуда са истим   бројем пондера, наручилац ће да додели уговор оном понуђачу који је понудио нижу цену.
	Ако наручилац добије понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора као најповољнију понуду изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла, под условом да разлика у коначном збиру пондера, између најповољније понуде понуђача који нуди добра страног порекла и најповољније понуде понуђача који нуди добра домаћег  порекла није већа од 10 у корист понуде понуђача који нуди добра страног порекла.
	 Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
	Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
	 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
	 Понуђач није дужан да доставља доказе за испуњеност обавезних услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа које их издају: Решење o упису у регистар које издаје Агенција за привредне регистре; Извештај о бонитету (БОНЈН) који издаје Агенција за привредне регистре.
	Понуђач је обавезан да понуду достави у року који је одређен у позиву за подношење понуда, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – Понуда за јавну набавку горива за моторна возила,ЈН-01-22/4-2014“ у затвореној коверти путем поште или лично на адресу наручиоца,Факултет ветеринарске медицине, Булевар ослобођења 18,Београд.Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом, дана и у време назначеном у позиву за подношење понуда, у просторијама Факултета ветеринарске медицине, Булевар ослобођења 18, Београд.
	Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. Лицима који нису понуђачи комисија за предметну јавну набавку може дозволити да присуствују отварању понуда уколико су та лица, пре започињања поступка отварања понуда, поднела писани захтев са образложењем и приложила пуномоћје за присуство поступку отварања понуда.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничкке спецификације. 
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности. 
	Подношење захтева за заштиту права понуђача врши се на начин и у роковима предвиђеним Законом о јавним набавкама, тј. подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим, ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке, с тим да је подносилац захтева дужан да уплати таксу одређену чланом 156. ЗЈН, на рачун буџета Републике Србије број 84074222184357. Подносилац захтева мора поднети доказ о уплати таксе - потврду банке о уплати, са називом и бројем јавне набавке. 
	Са понуђачем којем је додељен уговор исти ће се закључићити у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
	Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Закона о јавнимнабавкама.                                                                                                                                                       

















                                                                                                                                                  Образац 6


                                                                                                
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

  	Поводом позива за подношење понуда за доделу уговора о јавној набавци горива за моторна  под ознаком и бројем ЈН-01-22/4-2014,неопозиво дајемо следећу
	П О Н У Д У  број ____________ од ______________ 2014. године

Скраћено пословно име понуђача: ____________________________________________________
Адреса:                                              ____________________________________________________ 
Матични број:                                  ____________________________________________________
Порески идентификациони број:   ____________________________________________________
Име и презиме одговорног лица:   ____________________________________________________
Име и презиме особе за контакт:   _____________________________________________________
Број телефона: 	                      _____________________________________________________
Број факса:		                       _____________________________________________________ 
Адреса електронске поште:             _____________________________________________________
Пословни текући рачун:                   _____________________________________________________

          Понуду дајемо (заокружити):
	a) самостално                  б) са подизвођачем             в) заједничка понуда

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.


2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1.   Назив подизвођача: __________________________________; 
      Матични број: __________________;
      ПИБ: _________________________;
            Адреса__________________________________________;  
            Име особе за контакт: ________________________________; 
           И-мејл:  ________________________;
           Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу: ________;
           Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: _______________ . 

2.   Назив подизвођача: __________________________________; 
      Матични број: __________________;
      ПИБ: _________________________;
            Адреса__________________________________________;  
            Име особе за контакт: ________________________________; 
            И-мејл:  ________________________;
           Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу: ________;
           Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: _______________

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у обрасцу, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив учесника: _________________________;  
       Адреса: _____________________________________;
         Матични број: ___________________________;
         ПИБ :  ______________________________________;   
        Тел./Факс: ______________________________; 
        И-мејл:  _____________________________________;          
        Име особе за контакт:____________________________.
Назив учесника: _________________________;  
       Адреса: _____________________________________;
         Матични број: ___________________________;
         ПИБ :  ______________________________________;   
        Тел./Факс: ______________________________; 
        И-мејл:  _____________________________________;          
        Име особе за контакт:____________________________.
Назив учесника: _________________________;  
       Адреса: _____________________________________;
        Матични број: ___________________________;
        ПИБ :  ______________________________________;   
       Тел./Факс: ______________________________; 
       И-мејл:  _____________________________________;          
       Име особе за контакт:____________________________.

Напомена: Образац „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у обрасцу, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди






УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
  
         (у осенчена поља унети понуђену цену у динарима)
Укупна понуђена цена, са укалкулисаним свим зависним трошковима , без обрачунатог ПДВ-а

Износ ПДВ-а (___________ %)

Укупна понуђена цена, са обрачунатим ПДВ-ом

Словима (без ПДВ-а):


        -     рок важења понуде: _________дана (не краћи од 30 дана);
рок испоруке-сукцесивно у току важења уговора, а по захтеву Наручиоца, према спецификацији.


	проценат понуде поверен подизвођачу: _____ %.
Напомена: Проценат понуде попунити само ако понуђач део посла поверава подизвођачу и у том случају је дужан да у својој понуди наведе проценат укупне вредности јавне набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%.
Место и датум:
_____________________2014. године
                      МП
                                                                     ____________________________
           (потпис овлашћеног лица)




                                       














                                                                                                                                                       Образац 7



KРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА




Одлука о избору најповољније понуде за предметну јавну набавку донеће се  применом критеријума „економски најповољније понуде“. У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера, наручилац ће да додели уговор оном понуђачу који је понудио нижу цену.
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума:

Р.број
Елементи критеријума
Број пондера
1
Број малопродајних објеката за продају горива на територији Р.Србије
50
2
Понуђена цена
50
УКУПНО  100 пондера



а)	Према броју бензинских станица на територији републике Србије понуђач остварује следећи број поена:
	до 100 бензинских станица....................................................20 пондера
	од 100 до 200 бенз. станица..................................................30 пондера
	од  200 до 300 бенз. станица.................................................40 пондера
	преко 300 бензинских станица ..............................................50 пондера



Понуђач је у обавези да наручиоцу достави списак са местима и адресама својих бензинских станица-пумпи.





б)	Најнижа понуђена цена, тј. најнижа укупна вредност понуде доноси понуђачу 50 пондера.
               Остали понуђачи са вишом ценом рангираће се према формули:

минимална понуђена цена ×50
понуђена цена




Ако наручилац добије понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора као најповољнију понуду изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла, под условом да разлика у коначном збиру пондера, између најповољније понуде понуђача који нуди добра страног порекла и најповољније понуде понуђача који нуди добра домаћег  порекла није већа од 10 у корист понуде понуђача који нуди добра страног порекла.





         
                                                                                                                                    


                                                                                                                 




               Образац 8 

ИЗЈАВА

 О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75..
 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА



	Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у потпуности ИСПУЊАВАМО све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, позива за подношење понуда и конкурсне документације за набавку горива за моторна возила у поступку јавне набавке мале вредности, под ознаком и бројем ЈН-01-22/4-2014.
 

Место и датум:
_____________________2014. године
                      МП
                                                                  ____________________________
                      (потпис овлашћеног лица)













Образац 9


ИЗЈАВА
 О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


У вези са позивом за набавку горива за моторна возила, у поступку јавне набавке мале вредности, под ознаком и бројем ЈН-01-22/4-2014, изјављујемо, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да смо понуду поднели НЕЗАВИСНО, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 



Место и датум:
_____________________2014. године
                      МП
                                                                  ____________________________
                      (потпис овлашћеног лица)
Oбразац 10

ИЗЈАВА
О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

У вези са позивом за набавку горива за моторна возила, у поступку јавне набавке мале вредности, под ознаком и бројем ЈН-01-22/4-2014, изјављујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да смо као понуђач при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујемо да смо ималац права интелектуалне својине.


























Образац 11

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

	НАЗИВ ПОНУЂАЧА ________________________________________ 
	СЕДИШТЕ _________________________________________________
 

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 


Ред. број
Врста трошкова
Износ (динара)
1.
Трошкови прибављања стредства обезбеђења, без ПДВ-а


2.
Трошкови израде узорка или модела, без ПДВ-а


3.
УКУПНИ ТРОШКОВИ, без ПДВ-а


4.
Износ (стопа________________) ПДВ-а


5.
УКУПНИ ТРОШКОВИ, са ПДВ-ом




Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду истих (члан. 88 став 2. Закона о јавним набавкама).




Место и датум:
_____________________2014. године
                      МП
                                                                  ____________________________
                       (потпис овлашћеног лица)
Образац 12 
ОБЛИК ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА


Понуђач коме буде додељен уговор за набавку горива за моторна возила, под ознаком и бројем ЈН-01-22/4-2014, у обавези је да, приликом закључења уговора као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, достави бланко соло меницу регистровану код НБС, са копијом овереног картона депонованих потписа код пословне банке и меничним овлашћењем, којим се наручилац овлашћује да меницу попуни до укупног износа од 10% од уговорене вредности посла без ПДВ-а, са роком који је тридесет дана дужи од рока на који је уговор закључен.






    Место и датум:
_____________________2014. године
                      





МП
                                                                  

____________________________
                         (потпис овлашћеног лица)












                                                                                                                                                     Образац 13




МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА




ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: 
Факултетат ветеринарске медицине, са седиштем у Београду, Булевар ослобођења 18, кога заступа декан Проф.др. Владо Теодоровић (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ 100266509, матични број 07002009  и

2._________________________________________________________________________________
   (у даљем тексту: Испоручилац), с друге стране. 



Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
	да је Наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012) и Одлуке о покретању поступка, број ЈН-01-22/4-2014 од 28.02.2014. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности, под ознаком и бројем ЈН-01-22/4-2014, ради доделе уговора чији је предмет набавка горива за моторна возила за потребе Факултета ветеринарске медицине..
	да је Испоручилац доставио Понуду бр. __XXX___ од ____XXX_____ године, заведену код Наручиоца под бр. ____XXX_____ од ____XXX______ године, која је саставни део овог уговора. (попуњава Наручилац)
	да понуда Испоручиоца у потпуности, тј. по свим позицијама, одговара спецификацији набавке из конкурсне документације, која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део.
	да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде Испоручиоца и извештаја о стручној оцени понуда донео Одлуку о додели уговора брoj _____XXX______ од _______XXX________ године, којом је Испоручиоцу доделио уговор за набавку горива за моторна возила. (попуњава Наручилац)




Члан 2.
Предмет уговора представља набавка добара и то безоловног бензина и дизел горива употребом платне картице (у даљем тексту: гориво), на бензинским станицама – малопродајним објектима испоручиоца.
Списак бензинских станица добављача, на којима наручилац може преузимати гориво коришћењем картице представља саставни део овог уговора.
Члан 3.
Уговорне стране сагласно утврђују да ће платне картице бити на заједничком збирном рачуну (умрежене). Картице ће служити за куповину горива наведеног у спецификацији предмета набавке.
              Испоручилац ће бити у обавези да служби рачуноводства Факултета ветеринарске медицине омогући приступ „web“, сервису, преко којег ће поменута служба наручиоца моћи вршити контролу набавке горива за сва возила.
       Уговорене стране су дужне да изврше примопредају платних картица, о чему се саставља записник.

ЦЕНА

Члан 4.
Цена се утврђује Одлукама Испоручиоца у складу са законом и подзаконским актима. Испоручено гориво Испоручилац ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан испоруке. 
Цена горива, дата у понуди Испоручиоца из члана 1. овог уговора, може се мењати, након закључења уговора, из објективних разлога, у складу са законом и подзаконским актима, услед промена цена и услова на тржишту, промене цене сирове нафте на светском тржишту и промене фискалних обавеза за ову врсту добара (акцизе и сл.), без посебног анексирања уговора.


ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБЕ КАРТИЦЕ

Члан 5.
               Картица је средство евиндентирања купопродајних трансакција нафтних деривата које врши наручилац.
 Картице се издају Наручиоцу након потписивања уговора о набавци.


Члан 6.
                Наручилац се обавезује да картице чува са дужном пажњом да не би дошло до злоупотребе или губитка. Наручилац се обавезује да у случају губитка, крађе или уништења картице, о томе без одлагања обавести Испоручиоца у писаној форми
 Испоручилац се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или уништењу картице, исту утврди неважећом.
 У случају раскида-непродужавања уговора, Наручилац је дужан да картице врати добављачу.

Члан 7.
    Уколико се наручилац не придржава одредба овог уговора, добављач задржава право блокирања и одузимања свих издатих картица.

РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 8.
                Наручилац одређује висину и динамику уплате на рачун за коришћење картице.
                Наручилац уплаћује динарска средства на рачун Испоручиоца бр. __________________________ код банке ____________________________________ (попуњава понуђач).


Члан 9.
                Наручилац може преузети нафтне деривате на бензинским станицама Испоручиоца путем картица, до износа уплаћених средстава.



Члан 10.
               Испоручилац једном месечно, последњег дана у месецу, доставља наручиоцу коначан рачун за испоручено гориво у предходном месецу, заједно са спецификацијама о трансакцијама извршеним путем картице.
               Уколико нека купопродаја трансакција, обављена у обрачунском периоду, не буде обухваћена фактуром за тај период, биће укључена у фактуру за наредни обрачунски период.


КВАЛИТЕТ РОБЕ

Члан 11. 
Факултет ветеринарске медицине, као Наручилац у конкретном поступку јавне набавке безоловног бензина и дизел горива утврђује да квалитет предметних течних горива мора бити усаглашен са  важећим стандардима тј. Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС“, бр.123/12, 63/2013).

РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 12.
   Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања / пријема робе, а у случају приговора на квалитет најкасније у року од 24 сата од сазнања за недостатак.
       У случају приговора на количину робе, Наручилац одмах обавештава Испоручиоца, који је дужан да упути Комисију за решавање рекламација која ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачинити записник.
  У случају приговора на квалитет робе, Наручилац одмах обавештава Испоручиоца који упућује стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу.
  Уколико Наручилац не поступи у складу са ставом 1-3 овог члана, његова рекламација се неће разматрати.
 Уговорне стране су сагласне да до момента окончања рекламационог поступка свака страна сноси своје трошкове у складу са овим чланом
       Уколико се утврди да рекламација није основана, трошкове поступка рекламације сноси Наручилац


ВИША СИЛА

Члан 13.
Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплава, пожара, земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних органа или организација и других догађаја, који се нису могли избећи ни предвидети, а који у потпуности или делимично спречавају уговорне стране да изврше уговорне обавезе
Испоручилац се ослобађа одговорности у случају поремећаја у снабдевању тржишта нафтом и нафтним дериватима који су изазвани: актима државних органа, изменама прописа који регулишу услове и начин увоза, прераде и промета нафте и нафтних деривата, кваровима или непланираним ремонтима рафинерија или нафтовода и сличним догађајима.

РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 14.
Уговор се закључује за период од једне године дана од дана закључења.
У случају да нека од одредаба, односно неки од прилога овог уговора престану да буду у складу са важећим законским прописима, или актима и одлукама Испоручиоца, на послове из овог уговора примењиваће се прописи, односно акта и одлуке Испоручиоца који су ступили на снагу.
Испоручилац је дужан о изменама из претходног става овог члана писменим путем обавести наручиоца у року од 5 (пет) радних дана од дана ступања измена на снагу.




ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

На односе уговорних страна настале поводом спровођења одредаба овог уговора, а који нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Овај уговор се може изменити или допунити у писаној форми – закључивањем анекса уговора.
                    Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке (текући рачун, адреса, овлашћена лица и др.).


ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА

Испоручилац је обавезан да без одлагања, у случају промене било којег од података прописаних у члану 75. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.124/2012), о тој промени писмено обавестити Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Члан 16.
За све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Испоручиоца не буду решени споразумно, уговора се надлежност Привредног суда у Београду.






Члан 17.
Уговорне стране сагласно утврђују да саставни део овог уговора чине:
- Прилог 1: Списак бензинских станица – малопродајних објеката Испоручиоца на којима наручилац може користити Картице;
- Прилог 2: Спецификација возила Наручиоца за издавање картица;

Члан 18.

              Овај уговор је закључен у 4 (четири) оригинална примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.


        




 НАРУЧИЛАЦ 				                                        ИСПОРУЧИЛАЦ


________________________                                                           _______________________
 Декан 
Факултета ветеринарске медицине			          (печат и потпис овлашћеног лица)       
Проф.др. Владо Теодоровић





Напомена: Обавезно попунити модел уговора, потписати га и оверити печатом. Уколико понуђач наступа у заједничкој понуди или са подизвођачима у обавези је да наведе назив и адресу свих понуђача, односно подизвођача са којима наступа у предметној набавци. 


