КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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JНМВ 1/2019

Сомбор, фебруар 2019.година
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На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/2012,14/15, 68/15 ,
у даљем тексту ЗЈН), и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гл.РС“ бр.86/2015),
Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1/2019-299-1 од 31.01.2019. године и
Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 01/2019-299-2 од
31.01.2019. године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности - за набавку природног гаса за потребе грејања
ЈНМВ 1/2019
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Образац 1

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Завод за јавно здравље Сомбор
Адреса: Сомбор, Војвођанска 47
Интернет страница: www.zzjzsombor.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи као поступак јавне набавке мале вредности, у складу са
Законом о јавним набавкама и подзаконским актима донетим за спровођење истог.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈНМВ 1/2019 је набавка природног гаса за потребе грејања.
Ознака из ОРН: 09123000
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт
Лице за контакт: Дејан Радић
Е - mail адреса: office@zzjzsombor.org

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈНМВ 01/2019 је: набавка природног гаса за потребе грејања
Ознака из ОРН: 09123000
2. Партије: Нема
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Образац 2
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
1. Врста добара: природни гас за потребе грејања. Ознака из ОРН: 09123000
2. Квалитет добара, техничке карактеристике, количина и опис добара: Гас који се
испоручује мора да буде такав да доњи Wobbe-ов индекс буде у границама од 42-46 МЈ/м3.
Хемијски састав: Метан ц1 мин.90 молса процента, етан ц2 макс., 4 молсак процента, пропан ц3,
бутан ц4 макс. 2 молска процента, азот+угљен-диосид макс. 5 молска процента
Садржај сумпора: водоник-сулфид макс 5мг/м3, сумпор из меркаптана макс5,6 мг/м3, сумпор
укупно макс. 20 мг/м3.
Тачка росе воде -50C (на 40 бар г)
Доња топлотна вредност 33.500+/-1000 кЈ/м3
Гас који се испоручује не сме да садржи чврсте нечистоће, смолу или супстанце које производе
смолу и течности као што су угљоводоници, кондезанти, гликоли, вода и слично.
Снабдевач је дужан да сваки обрачунски период поседује извештај о квалитету гаса издат од
стране акредитоване институције са назначеном топлотном вредношћу и да предметни извештај
достави Заводу за јавно здравље након достављеног захтева.
Снабдевач је дужан да у рачуну за испоручени гас , поред испоручене количине на стандардним
условима, наведе и доњу топлотну вредност испорученог гаса утврђену за обрачунски период.
Количина гаса се утврђује мерењем на месту испоруке. Количина гаса изражава се у Sм3.
Мерење испоручених количина гаса врши се континуирано.
Утврђивање хемијског састава и доње топлотне вредности испорученог гаса врши се узимањем
узорака и њиховом хроматографском анализом.
4. Рок испоруке: од дана потписивања уговора - једна година.
5. Место извршења: франко место пословна зграда Завод за јавно здравље Сомбор, Војвођанска 47
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6. Планирана потрошња за 2019.годину:
Месец
Јануар

Потрошња гаса/м3
4000

Фебруар

2800

Март

2500

Април

1000

Мај

0

Јун

0

Јул

0

Август

0

Септембар

450

Октобар

1500

Новембар

2000

Децембар

3500
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Образац 3

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
3.1. Обавезни услови:
У складу са чланом 75. став 1. ЗЈН , понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.
5. Понуђач је дужан да наведе да је изричито поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
3.2. Доказивање испуњености обавезних услова:
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75.
став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу (Образац 10). Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи
од понуђача чија је понбуда оцењена као најповољнија, да достави копију зехтеваних доказа о
испуњености услова, а може да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа. Наручилац може да затражи и од осталих понуђача.
Испуњеност услова под тачком 5 Обавезних услова Конкурсне документације, доказује се
достављањем обрасца изјаве Образац 11 Конкурсне документације.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:
• Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре)
јер су то докази који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне
регистре
• 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.
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•
•

Уколико је понуђач регистрован у Регистру понуђача при Агенцији за привредне регистре
није у обавези да достави доказе из тачке 1-4, већ само изјаву да је регистрован у Регистру
понуђача са навођењем свог матичног броја ради провере.
Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 11)

ГРУПА ПОНУЂАЧА
Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да
испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца.
ПОДИЗВОЂАЧИ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави
све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА
Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним
копијама.
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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Образац 4
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
У ситуацији када два или више понуђача понуде исту цену, Наручилац ће избор
најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача као која је
раније запримљена код Наручиоца.
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Образац 5
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

за јавну набавку мале вредности добра– природни гас за потребе грејања, ЈНМВ 1/2019
ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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.
1) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
1
Назив члана понуђача:

2

Адреса:

3

Одговорна особа (потписник уговора)

4

Особа за контакт

5

Телефон

6

Телефакс

7

Електронска адреса

8

Текући рачун понуђача

9

Матични број понуђача

10

Порески број понуђача
Врста правног лица ( заокружити )

1.Микро 2.Мало 3.Средње 4.Велико

11
5. Физичко лице
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5.1. Планирана потрошња за 2019.годину:
Месец
Јануар

Потрошња гаса/m3
4000

Фебруар

2800

Март

2500

Април

1000

Мај

0

Јун

0

Јул

0

Август

0

Септембар

450

Октобар

1500

Новембар

2000

Децембар

3500

ЦЕНА ГАСА ЗА 1m3 (без
ПДВ-а)
ЦЕНА
УКУПНЕ
КОЛИЧИНЕ 17750
m3 (без ПДВ-а)
Укупна вредност планиране потрошње за 2019. годину без ПДВ-а (словима и бројем):
_____________________________________________________________________________________
Стопа ПДВ-а (словима и бројем):______________________________________________________
Укупна вредност планиране потрошње за 2019. годину са ПДВ-ом (словима и
бројем):_____________________________________________________________________________
Рок важења понуде износи: ___________ дана од дана отварања понуде.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

_______________

______________________
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Образац 6
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Изјављујемо да у ЈНМВ 1/2019, наступамо са следећим извођачима:

1

Назив подизвођача:
Aдреса:
Maтични број:
Порески индефикациони број:
Име особе за контакат
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач :
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

_______________

____________________

Напомена: Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА из
Обрасца 3, а ДОДАТНЕ УСЛОВЕ из Образца 4 понуђач и подизвоћач/и испуњавају заједно.
Понуђач је дужан да у свој понуди наведе проценат укупне вредности јавне набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50% , као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Табелу попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број
подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за свакога подизвођача
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Образац 7
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Изјављујемо да у ЈНМВ 1/2019 наступамо са следећим понуђачима :

1

Назив учесника:
Aдреса:
Maтични број:
Порески индефикациони број:
Име особе за контакат

2

Назив учесника:
Aдреса:
Maтични број:
Порески индефикациони број:
Име особе за контакат

Лице одговорно за извршење уговора:
______________________________________________________ подносећи заједничку понуду.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

_______________

____________________

Напомена:
Понуђачи одговарају неограничено солидарно.

Сваки понуђач из групе понуђача (укључујући и носиоца понуде) који подносе заједничку понуду, у
обавези је да достави доказе о испуњавању ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА из Обрасца 3, а ДОДАТНЕ УСЛОВЕ из
Обрасца 4 понуђачи испуњавају заједно. Табелу попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду, а уколико има већи број понуђача који подносе заједничку понуду од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који подноси заједничку понуду.
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Образац 8
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у предметном поступку
јавне набавке ЈНМВ 1/2019 имао следеће трошкове:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД без ПДВ

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
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.
Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.
29/2013) обавезни елемент конкурсне документације.

Датум:

М.П.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
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Потпис понуђача

Образац 9
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:
(Назив понуђача)
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ЗА ЈНМВ 1/2019
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке мале вредности – ЈНМВ 1/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

Место и датум:

М.П.

_________________

Потпис понуђача
______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 10
ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. СТ.1. ОД ТАЧКЕ 1) ДО ТАЧКЕ 4)
ЗАКОНА

У вези члана 75. став 4. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач___________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке мале вредности – ЈНМВ 1/2019, под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу изјављује да у потпуности испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1. од тачке 1)
до тачке 4).

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 11

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА ЈНМВ 1/2019,

Понуђач гарантује да су при састављању понуде, јавне набавке мале вредности – ЈНМВ 1/2019,
поштоване обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.

Место и датум:

М.П.

_________________

Потпис понуђача
______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране сваког
понуђача групе понуђача и оверена њиховим печатом.
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Образац 12
МОДЕЛА УГОВОРА
НАБАВКА ДОБАРА – ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР
Број:
Дана:
СОМБОР

закључен дана _______________ године у Сомбору, између
ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР, Сомбор, улица Војвођанска бр. 47., (у даљем
тексту: Купац), кога заступа в.д.директор Прим.мр.сци.мед.др.Драгослава Чубрило
ПИБ: 101842968, МБ: 08333092, број рачуна: 840-379667-04, и
_____________________________________________________________,
(у
даљем
тексту:
Продавац)
кога
заступа
директор
__________________________________________________________________
ПИБ: ____________,МБ: __________, број рачуна: _______________________________.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет Уговора је купопродаја природног гаса под условима и на начин утврђен Законом о
енергетици (''Сл. гласник РС'', бр. 57/11, 80/11, 93/12 и 124/12, у даљем тексту: Закон), Уредбом о
условима за испоруку природног гаса (''Сл. гласник РС'', бр. 47/06, 3/10, 48/10, у даљем тексту:
Уредба) .
Члан 2.
Уговорне стране констатују да је Купац на основу понуде Продавца
број
___________________________ од __________ године и Одлуке о додели Уговора о јавној
набавци мале вредности број: ______________ од __________ године изабрао Продавца за
набавку природног гаса за потребе грејања.
Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис добара и место преузимања (Образац 2) и
Понуда (Образац 5) чине саставни део Уговора.
Члан 3.
Уговорену цену чини цена планиране потрошње природног гаса за потребе грејања у
укупном износу од ________________ динара.
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У цену из става 1. овог члана нису урачунати трошкови места испоруке, капацитет и ПДВ.
Трошкове из става 2. овог члана Купац се обавезује да исплати Продавцу у складу са чланом
4., 5. и 6. овог Уговора.
Члан 4.
Купац се обавезује да плати Продавцу поред цене из члана 3. овог Уговора и трошкове места
испоруке и капацитет, који се од стране оператора система обрачунавају Продавцу .
Начин обрачуна, фактурисање и плаћање
Члан 5.
Фактурисање испоручених количина гаса врши се једном месечно, при чему се датумом промета
сматра последњи дан у месецу, однoсно датум ванредног очитавања при промени ценегаса или
при евентуалној промени услова испоруке. Снабдевач је обавезан да фактурише испоручени гас у
року од 10 (десет) дана од датума промета. Купац је обавезан да преузети гас плати у року од 15
(петнаест) дана од датума промета. Уколико се последњи дан рока плаћања поклапа са нерадним
даном, рок плаћања се продужава до првог наредног радног дана. Све евентуалне рекламације
рачуна, Купац је дужан да достави Снабдевачу без одлагања писменим путем, у противном сматра
се да је рачун прихваћен од стране Купца у целости.
Порез на додату вредност (ПДВ)
Члан 6.
Купац се обавезује да Продавцу исплати обрачунати ПДВ на уговорену цену за продат природни
гас за потребе грејања из члана 3., трошкове места испоруке и капацитет из члана 4.
Мерење и обрачун
Члан 7.
Количина испорученог гаса се утврђује мерењем на месту испоруке (МИ).Количина испорученог
гаса изражава се у Sm3.
Уговорне стране су сагласне да се утврђивање измерених и преузетих количина гаса врши на
мерном уређају једном месечно, и то првог дана наредног месеца за претходни месец, као и при
промени цене гаса или евентуалној промени услова испоруке у складу са Уговором и Законом.
Мерење испоручених количина гаса врши се континуирано. Утврђивање хемијског састава и доње
топлотне вредности испорученог гаса врши се узимањем узорака и њиховом хроматографском
анализом. Места узимања узорака и учесталост узимања узорака утврђени су Програмом динамике
узорковања на транспортном гасоводном систему ЈП ’’Србијагас’’. Купац има право да захтева
чешћу контрола квалитета од Програмом прописане динамике узимања узорака, при чему је
обавезан да плати све трошкове додатне контроле, уколико се утврди да је гас био уговореног
квалитета. Очитавање испоручених количина гаса врши се на мерном уређају примопредаје гаса
између Продавца и Купца у присуству ОС (на чијем се систему налази уговорено место
примопредаје) и Купца, а очитана стања се евидентирају у Протоколу о примопредаји природног
гаса.
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Уколико представник Купца не буде присутан приликом очитавања испоручених количина гаса,
меродавне и обострано признате су количине које на мерном уређају протока гаса утврди ОС на
чијем се систему налази уговорено место примопредаје, при чему се чињеница да представник
Купца није присута, уписује у Протокол који ОС доставља Купцу на његов захтев. Уколико је
мерни уређај мерило протока без коректора или је коректор неисправан, обрачун испоручених
количина гасa се врши у складу са Уредбом. Купац и Снабдевач имају право да захтевају ванредну
контролу исправности мерног уређаја, уколико посумњају у његову исправност, при чему
трошкове ванредне контроле сноси уговорна страна за коју се ванредном контролом установи да
није била у праву.
Након извршеног испитивања мерног уређаја евентуална корекција обрачуна утрошенихколичина
гаса врши се само за спорни обрачунски период.
Право Купца на приговор на рачун
Члан 8.
На испостављен рачун Купац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од дана добијања
рачуна.
Приговор Купца на рачун продавца не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Продавац је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. У случају
да је приговор основан, Продавац ће извршити одговарајуће исправке рачуна и доставити их
Купцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора.
У случају да Продавац одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем
обавестити Купца уз образложење одлуке о приговору.
Рокови плаћања
Члан 9.
Купац се обавезује да плаћање по рачуну испостављеном у смислу члана 7. овог Уговора изврши
најкасније 15 дана од дана промета.
У случају да Купац не плати рачун у уговореном року, Продавац ће Купцу обрачунати камату у
складу са Законом о затезној камати.
У случају да Купац, поред дуга по рачунима испостављеним у складу са чланом 8. овог Уговора,
дугује и камату и трошкове судског поступка, Продавац ће Купцу почев од прве наредне уплате
Купца, урачунавање испуњења уговорних обавеза Купца вршити на начин утврђен чланом 313.
Закона о облигационим односима.
Измене и допуне уговора
Члан 10.
Измене и допуне овог уговора закључују се искључиво у писаној форми:
1) на основу измене законских и подзаконских прописа или услова Снабдевача,
2) на основу измена и допуна уговора са снабдевачима Продавца, ОТС, ОДС или ОСС.
Уколико дође до промена услова коришћења транспортних или дистрибутивних система који се
користе за испоруку гаса до места примопредаје Купцу, продајна цена се мења по аутоматизму у
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складу са одобреним регулисаним ценама и наведена промена цене се неће сматрати изменом или
допуном Уговора.
Услови и начин обуставе испоруке
Члан 11.
Продавац има право да Купцу обустави испоруку гаса у случајевима и под условима утврђеним
Уговором, Законом, Уредбом и прописима донетим на основу Закона.
Купцу се може обуставити испорука гаса и на његов захтев, под условима утврђеним Уговором,
Законом, Уредбом и прописима донетим на основу Закона.
Ослобађање од одговорности (виша сила и други случајеви)
Члан 12.
Сматраће се да је наступило дејство више силе, уколико дође до пожара, поплаве, земљотреса,
експлозије или оштећења гасоводног система у Републици Србији, као и услед аката надлежних
државних органа. Сматраће се да је наступило дејство више силе и кад дође до прекида транспорта
увозног гаса, као и у случају дејства више силе на гасним објектима и инсталацијама
Купца.Наступање више силе не утиче на обавезу плаћања Купца за испоручени гас.
Раскид уговора
Члан 13.
Уговор се може раскинути споразумно и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим
односима Републике Србије.
Решавање спорова
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати да
реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог Уговора или
поводом овог Уговора, решаваће надлежни суд у Сомбору.
Измене и допуне уговора
Члан 15.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само писаним путем. Биће пуноважне и обавезиваће
Продавца и Купца само оне измене и допуне које су сачинили споразумно у писаној форми.
Завршне одредбе
Члан 16.
За све односе између уговорних страна који проистекну из примене Уговора, а нису
Уговоромпосебно регулисани, непосредно ће се применити одговарајуће одредбе Закона о
облигационим односима, као и прописа из члана 1. овог уговора.
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Члан 17.
Купац овим Уговором истовремено потврђује, под законском одговорношћу, да су сви подаци и
копије докумената које је дао Продавцу за потребе закључења и праћења овог уговорног односа
тачни и веродостојни оригиналној документацији.
Члан 18.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по два примерка за сваку Уговорну страну.

ПРОДАВАЦ
Директор

КУПАЦ
В.Д.Директор

__________________

Прим.мр.сци.мед.др.Драгослава
Чубрило
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Образац 13
УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуда треба да буду у посебним затвореним и печатираним ковертама и запаковане у један
коверат на коме ће писати „Понуда за јавну набавку мале вредности – набавка природног
гаса за потребе грејања ЈНМВ 1/2019“ – не отварати.
Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и
оверени печатом од стране понуђача.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у непровидној затвореној коверти,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
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.

Понуду доставити на адресу:

ЗЗЈЗ СОМБОР, ВОЈВОЂАНСКА 47, СОМБОР
Понуда треба да буде у затвореној и печатираној коверти на којој ће писати:
Понуда за јавну набавку мале вредности – набавка природног гаса за потребе грејања

ЈНМВ 1/2019
НЕ ОТВАРАТИ.
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РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ:

11.02. 2019. ГОДИНЕ ДО 12.00 ЧАСОВА
Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца на адреси ВОЈВОЂАНСКА 47,
СОМБОР , пристигла закључно са 11.02.2019.године, до 12.00 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у писарницу наручиоца на
адреси, ВОЈВОЂАНСКА 47 , СОМБОР закључно са 11.02.2019. године до 12.00 часова.
Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана
11.02.2019. године, у 12.30 часова на адреси ВОЈВОЂАНСКА 47, Сомбор у присуству чланова
Комисије за предметну јавну набавку.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка
поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку
отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.
Контакт: office@zzjzsombor.org
3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набвка није обликована по партијама.
4 ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни
или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако је Наручилац
примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за подношење понуда.
Измена, допуна или повлачење понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЗЗЈЗ Сомбор,са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности – ЈНМВ 1/2019, набавка природног гаса за
потребе грејања - НЕ ОТВАРАТИ” или
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„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности– ЈНМВ 1/2019, набавка природног гаса за
потребе грејања - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понудеза јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1/2019, набавка природног гаса за
потребе грејања - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности
природног гаса за потебе грејања - НЕ ОТВАРАТИ”.

– ЈНМВ 1/2019, набавка

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. 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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
7. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у понуди
наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив подизвођача, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у
уговору.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
Понуђач који наступа са подизвођачем мора да самостално испуни обавезне услове из члана
75.став 1.тачка од 1) до 5) ЗЈН и додатне услове одређене конкурсном документацијом, ( Образац
3 ), а подизвођач мора самостално да испуни обавезне услове из члана 75.став 1. тачка од 1) до
5)ЗЈН.
8.

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

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.
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Овај споразум обавезно садржи податке наведене у члану 40. Закона о изменама и допунама
закона о јавним набавкама (“Сл.гл.РС бр. 14/15) и то:
•
•

податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачу из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.став 1.тачка од 1) до
4) ЗЈН.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
9. ВРСТА, САДРЖИНА, НАЧИН ПОДНОШЕЊА, ВИСИНА И РОКОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Наручилац не даје средства финансијског обезбеђења за плаћање у уговореном року.
Понуђачу НИЈЕ дозвољено да захтева аванс.
10. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
10.1. Наручилац се обавезује да преузети гас плати у року од 15 (петнаест) дана од датума промета.
10.2. Место примопредаје: франко пословна зграда Завода за јавно здравље Сомбор, Сомбор,
Војвођанска 47;
10.3. Захтев у погледу рока набавку природног гаса за потребе грејања:
Рок испоруке: годину дана од датума потписивања уговора.
10.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Понуда важи 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 не може мењати понуду

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.
Цена у динарима је фиксна и не може се мењати. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
У цену укупне понуде нису урачунати трошак места испоруке, капацитет и ПДВ.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Понуђач може у писаном облику на адресу ЗЗЈЗ СОМБОР, Сомбор или на e-mail:
office@zzjzsombor.org тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, ЗЗЈЗ
СОМБОР ће на захтеве понуђача одговорити у писаном облику у року од три дана од дана пријема
захтева понуђача и истовремено ту информацију објавити је на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници www.zzzjzsombor.org/јавне набавке. На истом месту ће објавити и измене и
допуне конкурсне документације.
Комуникација између понуђача и наручиоца се врши на начин описан у члану 20. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште, факса или поште;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини
када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 1/2019.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
ЗЗЈЗ Сомбор може, после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача
додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, и вредновању понуде, а може и да врши
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени
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рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће такву понуду одбити
као неприхватљиву.
14. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице. Захтев за
заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права да би се сматрао потпуним мора да садржи, у скаду са чланом 151. став 1.
тач. 1)-7) ЗЈН: Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; назив и адресу наручиоца;
податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; повреде прописа
којима се уређује поступак јавне набавке; чињенице и доказе којима се повреде доказују; потврду
о уплати таксе из члана 156.ЗЈН; потпис подносиоца.
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 објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници, 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 и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2 ЗЈН и чланом 32.
Закона о изменама и допунама закона о јавним набавкама (“Сл.гл.РС” бр. 14/15) указао наручиоцу
на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
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 објаве
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 60.000,00
динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка
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административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике
Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 167. ЗЈН и чл. 71-81 Закона о
изменама и допунама закона о јавним набавкама (“Сл.гл.РС” бр. 14/15).

15. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
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