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На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у
даљем тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 29/2013), припремљена је:
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за поступак јавне набавке мале вредности
„Горива за моторна возила“
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца

Привредно друштво за снабдевање електричном
енергијом крајњих купаца ЕПС Снабдевање д.о.о.
Београд, Улица царице Милице 2.

Адреса наручиоца

11000 Београд, ул. Царице Милице 2

Интернет страница наручиоца

www.eps-snabdevanje.rs

Врста поступка

Јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке

Набавка добара – Горива за моторна возила

Циљ поступка

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци

Контакт

ivan.babic@eps.rs

Рок за достављање понудe је до 12.11.2013. године, до 12:00 часова.
Понудa се подноси поштом или лично у затвореној коверти (кутији) у писарницу Наручиоца
на адресу:
Привредно друштво за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца ЕПС
Снабдевање д.о.о. Београд, Теразије 27, IV спрат.
Јавно отварање понуда обавиће се 12.11.2013. године, у 12:15 часова, у сали за састанке
на IV спрату зграде на адреси Теразије 27, Београд.
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке

Набавка Горива за моторна возила
Детаљна спецификација дата је у конкурсној документацији у поглављу 3. и 4.

Назив и ознака из општег речника набавке
09132100 безоловни бензин; 09134200 дизел гориво

Предмет јавне набавке није обликован по партијама
Процењена вредност јавне набавке
2.295.000,00 динара
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

Ред.
бр.

Опис добара

1.

Безоловни
моторни
бензин
EVRO
PREMIUM
BMB 95

2.

EVRO DIZEL

Квалитет/Стандард
У складу са Правилником о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног
порекла (Сл. гласник РС бр. 123/12, 63/13,
75/13)
У складу са Правилником о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног
порекла (Сл. гласник РС бр. 123/12, 63/13,
75/13,)

Јединица
мере

Литар

Литар

Гориво мора задовољавати стандарде у погледу физичко-хемијских особина и квалитета
предвиђене Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
(Службени гласник бр. 123/12, 63/13, 75/13 ).
Безоловни моторни бензин EVRO PREMIUM BMB 95 мора да задовољи све захтеве
стандарда SRPS EN 228, према Правилнику о техничким и другим захтевима за течна
горива, члан 8.(„Службени гласник РС“, број 123/12 63/13, 75/13).
EVRO DIZEL мора да задовољи све захтева стандарда SRPS EN 590, према Правилнику о
техничким и другим захтевима за течна горива, члан 13.(„Службени гласник РС“, број 123/12
и 63/13, 75/13).
Као доказ понуђач мора доставити потврду акредитоване лабораторије о усаглашености
горива, која су предмет јавне набавке, са захтевима Правилника о техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник Републике Србије“ број
123/12, 63/13, 75/13 ).
Наведене врсте горива набављају се за потребе намирења друмских возила погонским
горивом, путем евиденционих картица у малопродајним објектима понуђача.
Картице ће се издавати на регистарски број возила.
Рок важности картице биће утврђен у складу са потписаним Уговором.
Уношење ПИН-а је обавезан елемент за коришћење и заштиту картице.
Продавац издаје картицу у року не дужем од 7 радних дана од дана потписивања Уговора.
Трошкове издавања картице сноси Продавац.
Наручилац захтева да је, у циљу добијања података о просечно оствареној потрошњи
горива по возилу, корисник картице у обавези да унесе податак о километражи у ПОС
терминал, по инструкцији продавачког особља.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

A)Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке

1. УСЛОВ:
Да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

ДОКАЗИ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда
Предузетник: Извод из регистра Агенције за привредне регистре
Напомена:
У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из
групе
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
2. УСЛОВ:
Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре

ДОКАЗИ:
Правна лица:
2.1 Извод из казнене евиденције, односно Уверење Основног суда на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице 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.
2.2 Извод из казнене евиденције, односно Уверење Вишег суда у Београду, посебног
одељења за организовани криминал, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела организованог криминала.
2.3 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 и давања мита,
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кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
Предузетници и физичка лица:
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 и давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Напомена:
 У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за
сваког од њих
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника
из групе
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3. УСЛОВ:
Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда

ДОКАЗИ:
Правно лице:
Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или
Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је
као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуда
Предузетник:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или
Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је
као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуда
Физичко лице:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова
Напомена:
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника
из групе
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки.
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4. УСЛОВ:
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

ДОКАЗИ:
Правно лице, предузетник и физичко лице:
4.1 Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
4.2 Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода
Напомена:
 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба
доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника
из групе
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда
5. УСЛОВ
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке
ДОКАЗИ:
Решење које издаје Агенција за енергетику Републике Србије да поседује лиценцу за
трговину нафтом и дериватима нафте или лиценцу за трговину на мало дериватима нафте
(Сл.гл. РС бр. 117/2005, 40/2006 и 44/2006, 44/2010).
Напомена:
- У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ дужан је да достави сваки понуђач
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставља и за
подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Б) Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке
Финансијски капацитет:
6.УСЛОВ:
Да понуђач у пословној 2010, 2011 и 2012. години није исказао губитак у пословању.
ДОКАЗИ:
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Извештај о бонитету за јавне набавке БОН - ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар
финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи
сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2010, 2011 и 2012. годину,
као и податке о данима неликвидности.
ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико понуђач, у складу са
чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама, достави доказ да је уписан у регистар
понуђача у организацији надлежној за регистрацију привредних субјеката а који се
односи на доказивање обавезних услова из поглавља 6, тачке 1) до 4).
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
 Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац број 7).
ФОРМА ДОКАЗА
 Докази о испуњености обавезних услова (1-4) и додатног услова (6) могу се доставити
у форми Изјаве која се, као прилог, налази у поглављу 11 конкурсне документације.
 Доказ испуњења обавезног услова бр.5 мора се доставити уз понуду.
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
ПРОМЕНЕ
 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.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ

Ово упутство садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и
услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и
спецификације садржане у конкурсној документацији.
Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну
документацију и позив за подношење понуда.

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА


Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на
страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и
превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача или
овлашћеног преводиоца.

5.2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ




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. На полеђини коверте или на кутији навести назив
понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Пожељно је да документи у понуди буду приложени оним редом како је то овом
конкурсном документацијом предвиђено, нумерисани од стране понуђача (број стране
и укупан број страна).
Понудa се подноси поштом или лично у затвореној коверти (кутији) у писарницу
Наручиоца на адресу:
Привредно друштво за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца ЕПС
Снабдевање д.о.о. Београд, Теразије 27, IV спрат,
уз назнаку „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 6 /13 – ГОРИВА ЗА
МОТОРНА ВОЗИЛА ”.



Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би
могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте
потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
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Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да
поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац
понуде и печат понуђача.

5.3. ПАРТИЈЕ


Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

5.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ


Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

5.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ






У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште
у затвореној коверти или кутији.
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да
назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за
контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу из тачке 5.2. овог
упутства, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности бр. 6/13''
Или
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности бр.6/13''
Или
„Опозив понуде за за јавну набавку мале вредности бр. 6/13''“

5.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ



Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

5.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА




Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може
бити већи од 50% .
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова, које је саставни део
конкурсне документације.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која
се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих
потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од
5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није
доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач у потпуности одговара наручиоцу
за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних
обавеза, без обзира на број подизвођача.

5.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ



Понуду може поднети група понуђача.
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:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.



Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су
наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова које је саставни део
конкурсне документације.

5.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА
Цена, начин, услови и рок плаћања:
Цене горива утврђује понуђач у складу са законом и подзаконским актима.
Испоручене нафтне деривате Понуђач ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан
испоруке односно преузимања горива у возило Наручиоца-купца на бензинским станицама
Понуђача-продавца.
Начин, услови и рок плаћања: Купац се обавезује да Продавцу плати цену за
испоручена добра у року од 45 дана од дана настанка ДПО, у складу са чланом 3. и 4.
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.
Гласник РС 119/12).
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Рок испоруке добара:
Под роком испоруке, подразумева се дан преузимања горива у моторно возило Наручиоца купца на бензинским станицама Понуђача-Продавца.
Испорука добара - горива за потребе Наручиоца-купца, вршиће се сукцесивно, од
закључења уговора, до износа процењене вредности дате у конкурсној документацији.
Место испоруке добара:
Бензинске станице са списка које је Понуђач доставио уз понуду, на територији Републике
Србије, а на којима је могућа продаја евиденционим картицама.
Важност понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.
5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цене у понуди морају бити исказане у динарима.
5.11. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач је обавезан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:
Меницу као гаранцију за добро извршење посла
Меница као гаранција за добро извршење посла
Изабрани Понуђач је обавезан да најкасније 5 дана од закључивања уговора о јавној
набавци, као гаранцију за добро извршење посла, наручиоцу преда бланко сопствену
меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и
оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица, са фотокопијом потврде о
регистрацији менице код пословне банке и оригиналом исте на увид, менично писмо –
овлашћење у износу 10% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења 20 дана
дужим од рока важења уговора и оверену фотокопију картона депонованих потписа од
стране пословне банке (при томе је потребно да се поклапају датум са меничног овлашћења
и датум овере банке на фотокопији депо картона).
Примљена меница може се попунити и наплатити у складу са меничним писмом –
овлашћењем, у случају да изабрани понуђач не испуни своје уговорне обавезе.

5.12. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ
ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ
ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ


Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде. www.poreskauprava.gov.rs.

13/30

„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд , ЈНМВ горива за моторна возила бр. 6/13




Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине . www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине. www.merz.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике. www.minrzs.gov.rs.

5.13. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ
ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
 Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.
5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ





Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуде. Контакт особа dejan.radic@eps-snabdevanje.rs .Пожељно је да
постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним
информација или појашњењима – поступак јавне набавке мале вредности бр. 6/13".
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева,
послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а,
а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

5.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА




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.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

5.16. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА



Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у
горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.
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
понуде.
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Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве
понуђач означио у понуди.
Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и
податке о поднетим понудама до отварања понуда.

5.17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Критеријум за избор најповољније понуде је «економски најповољнија понуда».
Понуде ће се рангирати на основу ниже наведених елемената критеријума и пондера за ове
елементе критеријума, а најповољнија понуда је она која има укупно највећи збир пондера:
А) понуђена цена - максималан број пондера по овом критеријуму је 85 пондера
- пондери се израчунавају по формули:
Број пондера = (најнижа понуђена цена / цена из понуде која се рангира) x 85
Б) - број продајних објеката на територији Републике Србије, на којима постоји картична
продаја горива - максималан број пондера по овом критеријуму је 15 пондера
- пондери се израчунавају по формули:
Број пондера = наведени број објеката понуђача/ највећи број објеката понуђача x 15
Уз понуду доставити списак бензинских станица са адресама, на којима постоји картична
продаја горива,оверен на меморандуму понуђача.
5.18. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:
Уколико две или више понуда буду оцењене истим бројем пондера, избор најповољније
понуде ће се вршити на основу елемента критеријума цена. Уколико две или више понуда
оцењених истим бројем пондера имају исту цену, избор најповољније понуде ће се вршити
на основу броја продајних објеката.
5.19. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 75. СТАВ 2. ЗЈН-А


Понуђач је дужан да у понуди 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Образац изјаве је дат на на обрасцу у поглављу 9.



Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.20. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев
за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:
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ivan.babic@eps.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се
може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту
права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5
дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком за јавну набавку мале вредности добара
ЈНМВ број 06/13, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
5.21. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА




Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен
уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити
уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели
уговора.
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр._____________ од ______________ године,

за поступак јавне набавке мале вредности
Гориво за моторна возила
ЈН бр. 6/13
ТАБЕЛА 1.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Име особе за контакт:

e-mail:
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
Интернет страница (web адреса) на којој се
налазе јавно доступни подаци
који су
тражени у оквиру услова (Услови за учешће
у поступку јавне набавке из члана 75. и 76
ЗЈН)
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ПОНУДУ ДАЈЕМ:
(заокружити начин давања понуде – под А), Б) или В) и уписати податке под Б) и В)
уколико се понуда даје са подизвођачем или као заједничка понуда)
ТАБЕЛА 2.
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће
Потпис и печат подизвођача

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Потпис и печат учесника у заједничкој понуди
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НАПОМЕНА:
Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у
табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или
учеснике у заједничкој понуди.
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“
треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у
заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.

Ред.број

Предмет набавке

1

Evro Premium BMB
95

2

EVRO DIZEL

ЦЕНА/lit
без
ПДВ-а

ПДВ Износ(ЦЕНА/lit+ПДВ)

Предмет понуде јн бр. 6/13

Горива за моторна возила

Укупна јединична цена(1+2) без ПДВ-а

.............................................. динара без ПДВ-а

Број малопродајних места са картичном
продајом горива, у Републици Србији

...................................................објеката

Рок и начин плаћања

Важност понуде

Плаћање ће бити извршено у року од 45 дана од
дана настајања ДПО
___________ дана од дана отварања понуда
(најмање 45 дана од дана отварања понуда)

Рок извршења

До износа средстава процењене вредности.
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Место извршења

Бензиске станице из мреже на територији РС

Датум

Понуђач
М. П.

______________________

________________________________
М. П.

Подизвођач
________________________________
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7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од
трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

Врста трошкова

Износ трошкова

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде
узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду
тих трошкова у својој понуди.
Уколико понуђач нема наведене трошкове није потребно достављање овог обрасца.
Датум

Понуђач
М. П.

______________________

_____________________
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама понуђач

(навести назив и адресу понуђача)
даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум
________________

Понуђач
М.П.
М. П.

__________________
Подизвођач
____________________

НАПОМЕНА:
- Образац изјаве је потребно попунити.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају
печатом понуђач и подизвођач.
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ
ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач

(навести назив и адресу понуђача)
даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац
права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.
М. П.

__________________
Подизвођач
____________________

НАПОМЕНА:
- Образац изјаве је потребно попунити.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају
печатом понуђач и подизвођач.
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10. МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен између:
1. Привредно друштво за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС
Снабдевање“ д.о.о. Београд, Улица царице Милице 2., ПИБ 108057105, матични број
20924195, кога заступа директор Дејан Васић. (у даљем тексту: Купац)
и
2.........................................................................................................................................
са
седиштем
у
.............................................................................,
матични
број
................................
ПИБ
......................................................
кога
заступа
директор
.......................................................... (у даљем тексту: Продавац), с друге стране,
а на следећи начин:
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
да је Купац
 Одлуком о покретању поступка бр. ____ од _____201_године покренуо поступак јавне
набавке и на основу позива за подношење понуда спровео поступак јавне набавке
мале вредности по члану 39. ЗЈН.
да је Продавац
 доставио понуду бр. _______ од ______201_год.која се налази у прилогу овог уговора
и његов је саставни део;
 да је Купац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Продавца и Одлуке о
додели уговора бр. ______ од ______2013. године изабрао Продавца за испоруку добара
наведених у члану 2.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА и услови купопродаје
Члан 2.
Предмет уговора је купопродаја горива за моторна возила коришћењем Компанијске
евиденционе картице Продавца (у даљем тексту Картица), по понуди број
________________ од ______._______ 201___ године.
Списак јавних бензинских станица Продавца (Прилог 2), на којима Купац преузима гориво у
своја возила коришћењем Картице, представља саставни део овог Уговора.
Купац се обавезује да Продавцу достави потписану и печатом оверену спецификацију својих
моторних возила са регистарским бројевима или називом корисника и врстом горива
(Прилог 3), који представља саставни део овог Уговора.
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Купац се обавезује да за свако своје возило од Продавца купује искључиво гориво наведено
у спецификацији из претходног става.
ОБИМ ИСПОРУКЕ
Члан 3.
Продавац се обавезује да изврши испоруку добара из чл. 2. овог уговора у обиму зависном
од стварних потреба Купца до укупне вредности уговора из чл. 4 уговора.
ЦЕНА
Члан 4.
Вредност уговора износи 2.295.000,00 динара, а односи се на период док се не потроше
средства из овог члана, а најдуже једне године. Порез на додату вредност (20%) износи
___________ динара. Укупна вредност уговора са порезом на додату вредност износи
________________ динара.
Уговорена цена, из става 1. овог члана, обухвата:
јединичне цене за:
Гасно уље EVRO DIZEL

по јединичној цени од _________дин./ lit

EVRO PREMIJUM BMB 95

по јединичној цени од _________дин./ lit

- са рабатом, у складу са пословном политиком продавца, који се доставља приликом
потписивања уговора, а који је саставни део овог уговора.
Продавац има право да тражи промену цене када дође до промене цене у званичном
ценовнику Продавца.
Продавац се обавезује да достави све доказе (ценовник ) на основу којих је извршена
промене цене.
Испоручено гориво Подавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке.
Под даном испоруке робе подразумева се дан преузимања горива у возило купца на
бензинским станицама Продавца.
Приликом испоруке, сачињава се отпремни документ који потписују одговорно лице
Продавца које извршава отпрему са једне стране и лице које у име Купца врши пријем са
друге стране. Лице које у име Купца врши пријем сматра се овлашћеним представником
Купца.
НАЧИН ФАКТУРИСАЊА
Члан 5.
Код испостављања рачуна Продавац се позива на број Уговора. Основ за обрачун је цена
без ПДВ-а. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност
датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од
стране Купца и биће враћени Продавцу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.
Обрачун продатог горива врши се од стране Понуђача последњег дана у текућем месецу,
када и настаје дужничко поверилачки однос.
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Продавац је обавезан да у року од највише 7 дана од настанка ДПО испостави исправну
фактуру на архиву Купца.
Рачун о количинама и цени продатог горива за обрачунски период испоставља Продавац,
са доказима у прилогу (у којима су наведени сви подаци о количинама продатог горива).
Испоручено гориво Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан преузимања
робе од стране Купца на бензинским станицама Продавца.
Обрачун рабата врши се на месечном нивоу на укупну преузету количину горива за тај
месец и висина рабата је у складу са чланом 4. Уговора.
Припадајући рабат одобрава се Купцу испостављањем ноте одобрења приликом
испостављања рачуна.
Основица за обрачун рабата је цена горива на дан испоруке без обрачунатог ПДВ и акциза.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 6.
Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје последњег дана у месецу за продају остварену у
текућем месецу.
Стварна количина испорученог горива за сваки обрачунски период из става 1. овог члана
биће утврђена на основу отпремних докумената из чл. 4 овог уговора.
Уколико нека купопродајна трансакција, обављена у обрачунском периоду, не буде
обухваћена фактуром за тај период, биће укључена у фактуру за наредни обрачунски
период.
Купац се обавезује да вредност преузетих горива за моторна возила из чл. 4. овог уговора
плати у року од 45 дана од ДПО.
Плаћање за преузету робу се врши на основу испостављених фактура и то уплатом на
текући рачун продавца назначеног у фактури.
ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА КАРТИЦА
Члан 7.
Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција горива за моторна возила које
врши Купац.
Картице се издају Купцу након потписивања уговора сагласно Захтеву и Спецификацији
возила за издавање Картице, који чине саставни део овог Уговора.
Продавац је дужан да изда картице које ће моћи да се користе искључиво за уговорене
врсте горива. У супротном Купац ће одбити да плати продавцу гориво или робу која није
уговорена.
Уговорне стране су дужне да изврше примопредају Картица, о чему се саставља Записник
који потписују овлашћени представници обе Уговорне стране.
Купац се обавезује да Картице чува са дужном пажњом да не би дошло до злоупотребе или
губитка. Купац се обавезује да у случају губитка, крађе или уништења Картице, о томе
обавести Продавца у писаној форми.
Продавац се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или уништењу картице,
исту утврди неважећом.
Уколико се Купац не придржава одредаба овог Уговора, Продавац задржава право
блокирања и одузимања свих издатих Картица
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РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА - ИСПОРУКЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УГОВОРА
Члан 8.
Продавац се обавезује да Купцу, за потребе његових возила, испоручује гориво на својим
бензинским станицама.
Списак јавних бензинских станица Продавца (Прилог 2), на којима Купац преузима гориво у
своја возила коришћењем Картице, представља саставни део овог Уговора.
Испорука добара - горива за потребе Наручиоца, вршиће се сукцесивно на бензинским
станицама-малопродајним објектима Понуђача, на територији Републике Србије до износа
уговорених средстава.
Продавац се обавезује да предмет овог Уговора испоручи у року који је потребан за
реализацију уговорене вредности.
Испорука добара из члана 1. и члана 2. овога уговора извршиће са на следећи начин:
а) самостално.
б) са следећим понуђачима ______________________________________
______________________________________________________________.
в) са следећим подизвођачима ___________________________________
______________________________________________________________.
КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 9.
Продавац гарантује да понуђено гориво испуњава услове у погледу квалитета прописаним
Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени
гласник Републике Србије“ број 123/12, 63/13, 75/13).
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 10.
Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, Продавац је дужан да у
року од 5 дана од потписивања уговора, Купцу преда бланко сопствену меницу, без
протеста, на износ од 10% од укупне вредности уговора, менично овлашћење да се меница
може наплатити, регистрована код НБС, спесимент, ОП образац са подацима о овлашћеним
лицима за потписивање менице и копију захтева за регистрацију менице, у складу са
Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
(„Службени гласник Републике Србије“ број 56/11).
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УГОВОРНА КАЗНА
Члан 11.
Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац причини штету
Купцу због неблаговременe испоруке добара из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из
других разлога везаних за реализацију предметне набавке.
У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од истека рока
из члана 7. овог уговора, Купац ће зарачунати уговорну казну у висини 5% вредности
уговора а да до тога није дошло кривицом Купца нити услед дејства више силе. Уколико
Продавац по позиву Купца не плати износ уговорене казне, Купац ће наплатити уговорну
казну приликом примопредаје испоручених добара међусобним пребијањем дуговања и
потраживања.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 12.
У случају да и поред уговорне казне понашање Продавца буде такво да угрожава даље
активности Купца за које је закључен уговор, Купац задржава право раскида уговора и
наплате менице која је дата за добро извршење посла.
Уговор ће се раскинути, ако Продавац није у могућности да испоручи добра која су предмет
овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извршио испоруку
добара који су предмет овог уговора ни у накнадном року.
У том случају Купац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 12. став 1. овога уговора.
ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ
Члан 13.
Продавац и Купац могу бити ослобођени од одговорности у случају више силе.
Под појмом више силе сматрају се спољни ванредни догађаји који нису постојали у време
потписивања Уговора, који су настали мимо воље и моћи уговорних страна, чије наступање
и дејство уговорне стране нису могле спречити мерама и средствима која се могу у
конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од уговорне стране која је погођена
вишом силом.
Као случајеви више силе сматрају се следећи догађаји: рат и ратна дејства, побуна,
мобилизација, штрајк код страна који онемогућава производњу, испоруку или пријем робе,
епидемије, пожар, експлозије, саобраћајне и природне катастрофе, акти органа власти од
утицаја на извршење уговорених обавеза и сви други догађаји и околности које надлежни
органи признају и прогласе као случајеве више силе.
За време трајања више силе, права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се
санкције за неизвршење уговорних обавеза о року.
Уговорна страна, која је погођена вишом силом, обавестиће другу уговорну страну о
настанку, врсти и трајању више силе, уколико се њено трајање може предвидети. Ова
обавештења се морају писмено потврдити. Уговорна страна, погођена вишом силом, на исти
начин ће обавестити другу уговорну страну о престанку дејства више силе.
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РЕШАВАЊЕ СПОРА
Члан 14.
Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће
решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна
конкурсна документација.
Уколико се спор не реши на начин из става 1 овог члана уговорне стране признају
надлежност Привредног суда у Београду.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Саставни део овог Уговора су прилози
 Прилог бр. 1: Понуда бр. ______ од __.__. 201... године;
 Прилог бр. 2: Списак бензинских станица Продавца на којима Купац може
користити евиденционе Картице
 Прилог бр. 3: Спецификацији возила за издавање Картице:
 Прилог бр. 4: Ценовник Продавца
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски
прописи који ову област регулишу.
Члан 17.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА ПРОДАВЦА

____________________

ЗА КУПЦА

______________
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11. ИЗЈАВА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Горива за моторна возила
______________________________________________________________________
(назив и адреса понуђача)
даје следећу
ИЗЈАВУ
У циљу доказивања услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности,
прописане чланом 75.,76. И 77. ЗЈН, под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу понуђач изјављује:
1.да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2.да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4.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;
5.да располаже неопходним финансијским капацитетом: у пословној 2010, 2011 и 2012.
години није исказао губитак у пословању.

МЕСТО И ДАТУМ

_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

__________________
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