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Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање,
грађевинско земљиште и путеве
''Градац'' Чачак
Цара Лазара број 51.
Чачак
66/2017-ЈН
16.03.2017. године

На основу чл. 63. Закона о јавни набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12,
14/15 и 68/15 ), Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара - бензин ( набавка нафтних деривата за возила из возног парка ЈП
''Градац'' Чачак ), редни број јавне набавке мале вредности 01/Д-2017, Наручиоца ЈП
''Градац'' Чачак, ОБЈАВЉУЈЕ:

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Чланом 63. Закона о јавни набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и
68/15 ) прописано је да је наручилац који у року за подношење понуда имени или
допуни конкурсну документацију, дужан да без одлагања измене или допуне објави на
Пораталу јавних набавки као и на својој интернет страници.
У предметном поступку јавне набавке, Комисија за јавну набавку у поступку јавне
набавке мале вредности - набавка добара - бензин ( набавка нафтних деривата за
возила из возног парка ЈП ''Градац'' Чачак ), редни број јавне набавке мале
вредности 01/Д-2016, Наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак, врши измену конкурсне
документације и то на следећи начин:
Стране 9, 11, 13, 14, 16, 17 и 19 предметне конкурсне документације престају да
важе и замењује се странама 9 - по измени конкурсне документације, 11 - по измени
конкурсне документације, 13 - по измени конкурсне документације, 14 - по измени
конкурсне документације, 16 - по измени конкурсне документације, 17 - по измени
конкурсне документације и 19 - по измени конкурсне документације.
С тим у вези, објављујемо нове стране које носе ознаку 9 - по измени конкурсне
документације, 11 - по измени конкурсне документације, 13 - по измени конкурсне
документације, 14 - по измени конкурсне документације, 16 - по измени конкурсне
документације, 17 - по измени конкурсне документације и 19 - по измени конкурсне
документације, из ког разлога је неопходно да потенцијални понуђачи поступе у
складу са овом изменом конкурсне документације, тј. неопходно је да овом изменом
објављене стране 9 - по измени конкурсне документације, 11 - по измени конкурсне
документације, 13 - по измени конкурсне документације, 14 - по измени конкурсне
документације, 16 - по измени конкурсне документације, 17 - по измени конкурсне
документације и 19 - по измени конкурсне документације преузму са Портала јавних
набавки или интернет странице наручиоца и изврше замену првобитно објављених
страна конкурсне документације - редни број страна конкурсне документације 9, 11,
13. 14, 16, 17 и 19.
У осталом делу конкурсна документације остаје неизмењена.
У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно је да потенцијални понуђач поступи
у складу са наведеном изменом. У супротном, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Комисија за јавну набавку Наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак
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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
територји;
( услов из чл. 75. ст. 1. тч. 4) Закона о јавним набавкама )
Чланом 77. ст. 1. тч. 4) Закона о јавним набавкама прописано је да испуњеност услова
из чл. 75. ст. 1. тч. 4) овог закона понуђач доказује достављањем потврде надлежног
пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације
Доказ:
Правно лице као понуђач и предузетник као понуђач:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Физичко лице као понуђач:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
НАПОМЕНА:
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

4)

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, с обзиром да је таква предвиђена посебним прописом
( услов из чл. 75. ст. 1. тч. 5) Закона о јавним набавкама )

Доказ који се доставља:
Лиценца за обављање енергетске делатности - трговина моторним и другим
горивима на станицама за снабдевање превозних средстава, издата од стране
Агенције за енергетику којом се утврђује испуњеност услова прописаних Законом о
енергетици
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3)

Технички капацитет
Неопходан технички капацитет:
Наручилац утврђује минимум потребне техничке опремљености којом понуђач мора
да располаже по било ком правном основу - власништво, закуп, лизинг или други
основ располагања ( да понуђач након дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки, односно после 13.03.2017. године, располаже са
следећим техничким капацитетом ), а то је:--- пословни простор за обављање делатности понуђача - бензинска станица, и то:
- најмање 1 на територији града Чачка
- најмање 1 на територији града Београда
Доказ:
пописна листа са стањем на дан 31.12.2016. године ( за средства набављена до
31.12.2016. године )
Техничка опремљеност може се доказати и: уговором о набавци, закупу, лизингу,
или другим основом располагања ( ако је техничка опрема купљена / закупљена, или
се истом располаже путем лизинга или другог основа располагања после 31.12.2016.
године ).

4)

Кадровски капацитет
Неопходан кадровски капацитет:
Да понуђач након дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки, односно после 13.03.2017. године, има у радном односу на неодређено
или одређено време, или по другом правном основу радно ангажована лицa, и
то минимум:
- 4 ( четири ) радника који ће бити ангажовани на реализацији испоруке добара из
предмета јавне набавке
Доказ:
фотокопија радне књижице заједно са одговарајућим обрасцем Фонда ПИО - М
обрасцем
Напомена: Уместо фотокопије радних књижица и обрасца Фонда ПИО - М обрасца,
за лица која нису у радном односу на неодређено или одређено време, довољно је да
понуђач достави уговор о радном ангажовању за то лице/а, а у складу са одредбама
важећег Закона о раду............................-

БИТНА НАПОМЕНА: Испуњеност свих обавезних и додатних услова понуђачи доказују
достављањем изјаве на одговарајућем обрасцу из конкурсне документације, осим важеће
лиценце за обављање енергетске делатности - трговина моторним и другим горивима на
станицама за снабдевање превозних средстава коју је понуђач дужан да достави у својој понуди.
Међутим, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова из ког разлога
је наручилац одредио и доказе које ће евентуално понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија
бити дужан да достави на увид ( понуђач који је регистрован у Регистру понуђача, као доказ о
испуњености обавезних услова, може доставити Изјаву да је регистрован у Регистру понуђача са
навођењем интернет странице на којој се тај податак налази или да достави Извод или Потврду
издату од стране АПР-а да је регистрован у Регистру понуђача ).
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одељак - IV - 5 Упуство како се доказује испуњеност
услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Доказивање испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама а у
зависности од начина подношења понуде:
Испуњеност обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), 4) ЗЈН и додатних услова
одређених конкурсном документацијом ПОНУЂАЧ ( понуђач који понуду
подноси самостално ) доказује достављањем ИЗЈАВЕ понуђача ( понуђач који
понуду подноси самостално ) о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. ст. 1 тч. 1), 2), 4) и додатних услова одређених конкурсном
документацијом и чл. 76. Закона о јавним набавкама, којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће
у поступку јавне набавке ( чл. 77. ст. 4. Закона о јавним набавкама ) - ОБРАЗАЦ
1/1 из конкурсне документације.
Испуњеност обавезног услова из чл. 75. ст. 1. тч. 5) ЗЈН - поглавље IV - одељак IV 1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона о јавним
набавкама ( тч. 4 ), ПОНУЂАЧ ( понуђач који понуду подноси самостално )
доказује достављањем - Лиценце за обављање енергетске делатности - трговина
моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава
коју издаје Агенција за енергетику и којом се утврђује испуњеност услова
прописаних Законом о енергетици, и која гласи на име понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
ИЗЈАВУ понуђача и подизвођача ( понуда са подизвођачем ) о испуњености
обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тч.. 1), 2), 4) ЗЈН и додатних услова одређених
конкурсном документацијом и чл. 76. Закона о јавним набавкама, потписану од
стране овлашћеног лица понуђача и овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом понуђача и подизвођача - ОБРАЗАЦ 1/2 из конкурсне документације.
Испуњеност обавезног услова из чл. 75. ст. 1. тч. 5) ЗЈН понуђач који понуду
подноси са подизвођачем, поред Лиценце за обављање енергетске делатности
издате на име понуђача, а за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача, доказује и достављањем - Лиценце за обављање енергетске
делатности - трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање
превозних средстава издате на име подизвођача.
НАПОМЕНА:
Уколико део набавке који ће се извршити преко подизвођача не прелази 10% укупне
вредности јавне набавке и за који део је обавезна горе означена лиценца, понуђач који
понуду подноси са подизвођачем испуњеност овог услова може доказати преко
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке достављањем Лиценце за
обављање енергетске делатности - трговина моторним и другим горивима на
станицама за снабдевање превозних средстава издате на име подизвођача.
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Уколико понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда ), испуњеност
услова за учешће у поступку јавне набавке група понуђача доказује достављањем
ИЗЈАВЕ понуђача из заједничке понуде ( изјава понуђача из групе понуђача ) о
испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тч. 1), 2),
4) ЗЈН и додатних услова одређених конкурсном документацијом и чл. 76. Закона о
јавним набавкама, која мора бити потписана и оверена печатом од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача - ОБРАЗАЦ 1/3 из конкурсне
документације.
Испуњеност обавезног услова из чл. 75. ст. 1. тч. 5) ЗЈН доказује онај понуђач/и из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходно
испуњење тог обавезног услова, и то достављањем - Лиценце за обављање
енергетске делатности - трговина моторним и другим горивима на станицама за
снабдевање превозних средстава коју издаје Агенција за енергетику и којом се
утврђује испуњеност услова прописаних Законом о енергетици, и која гласи на име
понуђача из групе понуђача коме је поверено извршење тог дела набавке.
Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца
о свакој 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 прописан начин.
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У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин одређен конкурсном документацијом за подношење понуда.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља ( у смислу чл. 87. ст. 6. Закона о јавним набавкама ).
Измену, допуну, опозив или измену и допуну понуде треба доставити непосредно
или путем поште на адресу наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак, улица Цара Лазара број
51, 32000 Чачак, са назнаком:
''НЕ ОТВАРАТИ - ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ
ЗА Ј.Н.М.В. РЕДНИ БРОЈ 01/Д-2017'' или
''НЕ ОТВАРАТИ - ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ
ЗА Ј.Н.М.В. РЕДНИ БРОЈ 01/Д-2017'' или
''НЕ ОТВАРАТИ - ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ
ЗА Ј.Н.М.В. РЕДНИ БРОЈ 01/Д-2017'' или
''НЕ ОТВАРАТИ - ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У
ПОСТУПКУ ЗА Ј.Н.М.В. РЕДНИ БРОЈ 01/Д-2017''.
На полеђини коверте или кутије понуђач наводи свој назив ( пословно или
скраћено пословно име понуђача ) и адресу, телефон, као и име и презиме
овлашћеног лица за контакт. У случају да измену, допуну, опозив или измену и
допуну понуде подноси група понуђача, на полеђини коверте или кутије је
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе ( пословно или
скраћено пословно име ) свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
Рок за подношење понуда је 24.03.2017. године до 10 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
24.03.2017. године до 10 часова у писарници наручиоца на адреси ЈП ''Градац''
Чачак, улица Цара Лазара број 51. , 32000 Чачак.
Понуде морају бити поднете до дана и сата одређеног у року за подношење понуда
- уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду
обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, за утврђивање
благовремености понуде релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду
примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење
понуда, односно није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.
Наручилац ће приликом пријема понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће предати понуђачу потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
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Јавно отварање понуда спровешће се 24.03.2017. године у 1100 часова, на адреси
наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак, улица Цара Лазара број 51, 32000 Чачак, спрат I,
канцеларија број 15. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована
лица. Отварање понуда врши Комисија за јавну набавку образована од стране
Наручиоца. Наручилац је дужан да о поступку отварања понуда води записник о
отварању понуда. Представник понуђача који учествује у поступку отварања
понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде
који се уносе у записник о отварању понуда. Наручилац је дужан да у току
поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чл. 14.
Закона о јавним набавкама. Записник о отварању понуда потписују чланови
комисије и представници понуђача, који преузимају примерак записника.
Наручилац је дужан да понуђачима који нису учествовали у поступку отварања
понуда достави записник у року од три дана од дана отварања понуда.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда,
представници понуђача, који ће активно учествовати у поступку отварања понуда,
дужни су да наручиоцу предају писмена овлашћења, на основу којих ће доказати да
су овлашћени за учешће у поступку отварања понуда.
Сви обрасци, као и образац модел уговора морају бити попуњени, печатом оверени и
потписани од стране овлашћеног лица у зависности од начина подношења понуде, и
морају садржати све тражене податке који треба да буду њихов саставни део.

Свака страна модела уговора мора бити оверена печатом и потписом
овлашћеног лица понуђача, а последња страна модела уговора довољно је да буде
оверена печатом понуђача на месту означеним са М.П. и потписом овлашћеног
лица понуђача.
Попуњавање образаца, као и обрасца модел уговора врши се хемијском оловком
или машинским путем, а попуњени текст и бројеви морају бити читки.
Потписивање образаца од стране овлашћеног лица понуђача, као и обрасца модел
уговора врши се својеручно и хемијском оловком или факсимилом.
Попуњени подаци морају бити јасни, недвосмислени, у свему у складу са
конкурсном документацијом.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, а ту грешку исправи, дужан је да
исправку потврди својим печатом и потписом.

Захтеви у погледу начина
конкурсној документацији:

попуњавања

образаца

датих

у

Све обрасце, као и образац модел уговора из конкурсне документације, попуњава
понуђач ( понуђач који наступа самостално ), а овлашћено лице
понуђача исте потписује и печатом оверава.
Када понуду подноси понуђач који у понуди наведе да ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу ( понуђач који понуду подноси
са подизвођачем ), све обрасце, као и образац модел уговора из конкурсне
документације, попуњава ПОНУЂАЧ, а овлашћено лице понуђача исте
потписује и печатом оверава.
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Садржина понуде:
Понуда мора да садржи:

Образац 1/1
Образац 1/2
Образац 1/3

Изјаву о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
( у зависности од начина подношења понуде )
- понуђач који понуду подноси самостално
- понуда са подизвођачем
- заједничка понуда ( понуда коју подноси група понуђача )

Образац 2

Образац понуде са врстом, техничким карактеристикама /
спецификацојом, квалитетом, количином и описом добара, структуром
цене, подацима о начину, року и условима плаћања, року за испоруку
добара, року важења понуде и упуством како да се попуни

Образац 3

Образац трошкова припреме понуде
* ( Достављање овог обрасца није обавезно )

Образац 4

Образац изјаве о независној понуди
( у зависности од начина подношења понуде )
Варијанта 1 - за самосталну понуду и понуду са подизвођачем
Варијанта 2 - за заједничку понуду ( понуду коју подноси група понуђача )

Образац 5

Образац изјаве о поштовању обавеза у складу са чл. 75. ст. 2. Закона
( у зависности од начина подношења понуде )
Варијанта 1 - за самосталну понуду и понуду са подизвођачем
Варијанта 2 - за заједничку понуду ( понуду коју подноси група понуђача )

Образац 6

Образац Модел уговора

Споразум којим се
понуђачи из групе
понуђача
међусобно и према
наручиоцу
обавезују на
извршење јавне
набавке

Овај споразум је саставни део заједничке понуде, и подноси се само у
случају подношења заједичке понуде

Доказ о
испуњености
услова из чл. 75.
ст. 1. тч. 5) ЗЈН и
предметне
конкурсне
документације

Понуђач је у обавези да у понуди достави Лиценцу за обављање енергетске
делатности - трговина моторним и другим горивима на станицама за
снабдевање превозних средстава, издату од стране Агенције за енергетику
којом се утврђује испуњеност услова прописаних Законом о енергетици.
НАПОМЕНА:
Начин достављања овог доказа ближе је дефинисан у делу предметне
конкурсне документације - одељак - IV - 5 Упуство како се доказује
испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама

