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ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта
Број: 199/20
Датум: 28.02.2020. год.

Јавна набавка мале вредности
број 03/20
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У Плану јавних набавки за 2020. годину предвиђена под тачком 1.2.3
Предмет набавке: УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА БЕТОНСКОГ
СИГУРНОСНОГ СПРЕМИШТА, ПРЕУЗИМАЊА, ОДВОЖЕЊА И
УСКЛАДИШТЕЊА ОТПАДНОГ МАЗУТА ИЗ БЕТОНСКОГ БАЗЕНА

Датум објављивања позива на Порталу јавних набавки: 28.02.2020. год.
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ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта
Ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44
31250 Бајина Башта
e-mail: toplanabb@gmail.com
web: www.bbterm.rs
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и
68/2015), у даљем тексту: Закон, Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 03/20, деловодни број
184/20 од 25.02.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 03/20, деловодни
број 185/20 од 25.02.2020. године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности бр. 03/20
набавка добара: УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА БЕТОНСКОГ СИГУРНОСНОГ
СПРЕМИШТА, ПРЕУЗИМАЊА, ОДВОЖЕЊА И УСКЛАДИШТЕЊА ОТПАДНОГ МАЗУТА
ИЗ БЕТОНСКОГ БАЗЕНА
Јавна набавка мале вредности број 03/20
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
Назив поглавља
1.
Садржај конкурсне документације

Страна
2

2.

Позив за подношење понуда

3.
4.

Општи подаци о јавној набавци и подаци о предмету јавне набавке
Критеријум за оцењивање понуда, врста, техничке карактеристике,
квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције, квалитета, рок извршења, место извршења или
испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
Техничка спецификација са прилогом
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
ОБРАСЦИ
Образац понуде - Образац бр. 1.

13-14

Образац структуре ценe са упутством за попуњавање - Образац бр. 2.

15-16

5.
6.
7.

3-5

6
7-10
11
12

Изјава о прихватању услова из конкурсне документације - Образац бр. 3.

17

Образац трошкова припремања понуде - Образац бр. 4.

18

Изјава о независној понуди - Образац бр. 5.

19

Подаци о понуђачу, подизвођачу и учеснику у заједничкој понуди -Образац
бр. 6.
Овлашћење за представника понуђача који ће присуствовати отварању понуда
- Образац бр. 7.
Изјава о поштовању важећих прописа и обавеза из чл 75. ст.2 ЗЈН - Образац
бр. 8.
Модел уговора- - Образац бр. 9.

Упутство понуђачима како да сачине понуду
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20
21
22
23-24

Изјава подизвођача о испуњавању обавезних услова из чл. 75. Закона Образац бр. 10
Изјава понуђача о испуњавању обавезних услова из чл. 75. Закона -Образац
бр. 11.

8.

6

25
26

27-32
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ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта
Ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44
31250 Бајина Башта
e-mail: toplanabb@gmail.com
web: www.bbterm.rs
2. ПОЗИВ

На основу члана 55. став 1.тачка 2. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ББ ТЕРМ“ БАЈИНА БАШТА
ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта

објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку за јавну набавку мале вредности – услуга

УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА БЕТОНСКОГ СИГУРНОСНОГ СПРЕМИШТА,
ПРЕУЗИМАЊА, ОДВОЖЕЊА И УСКЛАДИШТЕЊА ОТПАДНОГ МАЗУТА ИЗ БЕТОНСКОГ
БАЗЕНА
Број набавке 03/20
Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта у својству
Наручиоца, позива сва заинтересована лица да припреме и поднесу понуде у писаној форми, у
поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга, у складу са Законом о јавним
набавкама, подзаконским актима из ове области, конкурсном документацијом и овим позивом, у циљу
закључења уговора са изабраним понуђачем. Редни број набавке је бр. 03/20.
1. Предмет јавне набавке
Опис предмета јавне набавке: УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА БЕТОНСКОГ СИГУРНОСНОГ
СПРЕМИШТА, ПРЕУЗИМАЊА, ОДВОЖЕЊА И УСКЛАДИШТЕЊА ОТПАДНОГ МАЗУТА ИЗ БЕТОНСКОГ
БАЗЕНА

Ознака из општег речника набавки: 90512000 -Услуге превоза отпада и 90913000 – Услуге чишћења
цистерни и резервоара.
2. Услови за учествовање
Право учешћа по објављеном позиву, имају сва заинтересована лица која испуњавају услове из члана
75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), које је
Наручилац одредио у конкурсној документацији, а које понуђачи доказујући на начин предвиђен
чланом 77. Закона о јавним набавкама.
3. Преузимање конкурсне документације
Понуђачи заинтересовани за учешће у поступку предметне јавне набавке, конкурсну документацију
могу преузети непосредно на адреси Наручиоца: ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта, ул. Кнеза Милана
Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта, сваког радног дана у времену од 07–15 часова од дана
објављивања позива за подношење понуде, на Порталу јавних набавки– www.portal.ujn.gov.rs. Позив је
истовремено објављен на интернет страници Наручиоца –www.bbterm.rs.
4. Израда понуде
Понуде као и сва остала кореспонденција и документа везана за понуду, морају бити сачињене на
српском језику, на обрасцима из конкурсне документације или у форми тих образаца. Код сачињавања
понуде понуђачи се морају у свему придржавати услова из конкурсне документације, поштујући
минималне захтеве Наручиоца.
Понуде се достављају за услуге наведене у спецификацији. Рок важења понуде обавезно се наводи у
понуди. Понуде са варијантама нису дозвољене. Рок важења понуде је 60 дана од дана јавног отварања
понуда.
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31250 Бајина Башта
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5. Подношење понуда, место и рок
Понуђачи понуде подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком на предњој страни:
»Понуда за јавну набавку мале вредности, број набавке 03/20– НЕ ОТВАРАТИ«, а на полеђини
коверте обавезно исписују тачан назив и адресу понуђача. У противном, Наручилац неће одговарати у
случају да дође до превременог отварања понуда.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који самостално подноси понуду, не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати
у више заједничких понуда.
Понуде са одговарајућом документацијом, понуђачи могу поднети непосредно у просторијама
Наручиоца, на адреси Наручиоца: ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта, ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44,
31250 Бајина Башта или доставити препоручено поштом на исту адресу.
Рок за подношење понуда је 10 дана од дана када је јавни позив објављен на Порталу јавних
набавки, а најкасније до 10.00 часова последњег дана рока за подношење понуда, односно
09.03.2020. године до 10:00 часова. Благовременим ће се сматрати само понуде које стигну на адресу
Наручиоца и буду заведене у Деловодну књигу Наручиоца најкасније до 10:00 часова последњег дана
рока за достављање понуда, укључујући и понуде упућене поштом препоручено.
6. Отварање понуда
Отварање понуда, које су благовремено поднете, обавиће се јавно, на дан истека последњег дана рока
за предају понуда и то дана 09.03.2020. године са почетком у 10:15 часова, на адреси Наручиоца, ЈП
„ББ ТЕРМ“ Бајина Башта, ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта, у присуству
овлашћених представника понуђача, који су обавезни да пре почетка поступка јавног отварања понуда,
Комисији за јавне набавке приложе овлашћења оверена од стране одговорног лица понуђача за
учествовање у поступку јавног отварања понуда, чиме стичу право да активно учествују у поступку
отварања. У случају да представници понуђача не доставе наведено овлашћење, имаће статус опште
јавности, као и сва остала заинтересована лица која само присуствују отварању понуда, без права
учествовања.
7. Критеријум за избор
Избор између достављених понуда извршиће се сходно члану 85. став 1. Закона о јавним набавкама
према КРИТЕРИЈУМУ –најнижа понуђена цена, без ПДВ-а.
8. Одлука о додели уговора
Наручилац ће разматрати само прихватљиве понуде, које су благовремено предате и које у потпуности
испуњавају све захтеве из конкурсне документације. Неблаговремене понуде се неће разматрати, већ
ће исте бити враћене понуђачу неотворене, одмах по окончању поступка отварања понуда, са
назнаком да су поднете неблаговремено. Наручилац може одбити једну или више понуда уколико
поседује било који доказ наведен у чл. 82. Закона или одбити понуду која садржи битне недостатке
који су наведени у чл. 106. Закона.
На основу извештаја о стручној оцени понуда наручилац ће сходно чл. 108. Закона донети Одлуку о
додели уговора, у року који није дужи од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда и исту
објавити на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца, у року од 3 дана од дана доношења.
Уколико нису испуњени услови за доделу уговора, наручилац ће донети Одлуку о обустави поступка
сходно чл. 109. Закона.
Уговор ће сходно чл. 113. ст 1 Закона бити достављен понуђачу којем је додељењен уговор у року од 8
(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, под условом да нико од
понуђача не уложи захтев за заштиту права.
9. Додатне информације и појашњења
За додатна појашњења и информације у вези са конкурсном документацијом и поступком јавне
набавке лице за контакт – Бојан Нешковић, службеник за јавне набавке, ел. пошта:
toplanabb@gmail.com. За информације у вези са техничким карактеристикама и предметом јавне
набавке лице за контакт: Велимир Радовановић, ел. пошта: toplanabb@gmail.com.
Након преузимања конкурсне документације, заинтересована лица могу писаним путем тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде и постављати питања ,
при чему могу да укажу наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда, и то радним данима
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(понедељак – петак) у времену од 07:00-15:00 сати, на адресу Наручиоца - ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина
Башта, ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта, или на електронску адресу –
toplanabb@gmail.com - са назнаком „Захтев за додатне информације и појашњења у поступку јавне
набавке бр. 03/20“. Питања и оговори и додатна појашњења биће објављена на Порталу јавних
набавки и на сајту наручиоца (www.bbterm.rs).
10. Комуникација у поступку ЈН
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавих набавки одвија
писаним путем, односно путем електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки.

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно врем наручиоца
од 07:00 - 15:00 часова. Сва документација која је послата после радног времена наручиоца
телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног радног дана
наручиоца.
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3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 03/20 је набавка услуга – УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА
БЕТОНСКОГ СИГУРНОСНОГ СПРЕМИШТА, ПРЕУЗИМАЊА, ОДВОЖЕЊА И УСКЛАДИШТЕЊА
ОТПАДНОГ МАЗУТА ИЗ БЕТОНСКОГ БАЗЕНА
Ознака из општег речника набавки - 90512000 -Услуге превоза отпада и 90913000 – Услуге чишћења
цистерни и резервоара.
Предмет јавне набавке су добра.
Адреса наручиоца: ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта
Интернет страница наручиоца: www.bbterm.rs
Е-маил: toplanabb@gmail.com
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Да ли је у питању резервисана јавна набавке: Не
Да ли је у питању електронска лицитација: Не
Контакт: e-маил: toplanabb@gmail.com
4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА, ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
НАЧИН СПОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена без ПДВ-а.
У случају да после оцењивања комисија утврди да су два или више понућача дала исту, а истовремено
најнижу цену (а да су притом испунила све услове који су тражени ЗЈН и конкурсном документацијом
и да су њихове понуде благовремене и оцењене као прихватљиве и одговарајуће) предност ће имати
онај понуђач који је у својој понуди – понудио краћи рок извршења услуге. У случају када два или

више понуђача понуде исту цену и исти рок извршења услуге наручилац ће уговор доделити
жребом.
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5. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Предмет набавке су услуге: УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА БЕТОНСКОГ СИГУРНОСНОГ
СПРЕМИШТА, ПРЕУЗИМАЊА, ОДВОЖЕЊА И УСКЛАДИШТЕЊА ОТПАДНОГ МАЗУТА ИЗ
БЕТОНСКОГ БАЗЕНА.
У затвореном складишту мазута, где се налазе две хоризонталне мазутне цистерне од по 100 тона,
које су укопане у земљу и видљиве само 15 %, и пумпној подстаници за транспорт мазута до
котларнице, у све укупној површини бетонског сигурносног базена од 42 m2 налази се одређена
количина мазута и воде у висини од 90 mm. Потребно је вакум пумпом усисати флуид у количини од 4
тоне. Ову количину флуида потребно је преузети и по свим важећим законским прописима
транспортовати са пратећим документом о кретању и ускладиштењу отпада. Затим је потребно под
сигурносног бетонског базена површине 42 m2, и зидове у висини од 50 cm опрати потребним
хемијским раствором, а затим водени раствор испумпати или усисати у цистерну и транспортовати на
адекватно и припремљено место за истакање удаљено на само 500 m.
Предузеће, односно потенцијални извршилац услуге мора имати све потребне дозволе за преузимање,
транспорт, ускладиштење и третман опасних материја. Такође, потребно је приликом преузимања,
транспорта и ускладиштења отпадног мазута, наручиоцу и општинској инспекторки за заштиту
животне средине доставити документ о кретању отпада.
Преузимање отпадног мазута надзираће општинска инспекторка за заштиту животне средине.
Пре израде понуде, заинтересовани понуђачи могу извршити обилазак места извршења услуга сваког
радног дана од 07:00 до 15:00 часова, како би лакше могли да сачине понуду. За заказивање обиласка
неопходно је да се јаве на тел.: 060/724 0072. Особа за контакт је Велимир Радовановић, руководилац
службе за производњу и одржавање.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс за вршење ових услуга.

Опис услуга ( техничка спецификација)
1. Услуга чишћења сигурносног бетонског базена од отпадног мазута, преузимања,

одвожења и ускладиштења, са пратећим документом о кретању и ускладиштењу отпада.
Количина: 4 тоне.
2. Прање бетонског сигурносног базена хемијским раствором а затим водени раствор
испумпати или усисати у цистерну и транспортовати на адекватно и припремљено место
за истакање удаљено на само 500 m.
Количина: 70 м2

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Квалитет добара мора бити у складу са траженим техничким карактеристикама из конкурсне
документације и позитивним законским прописима који регулишу област из које је предмет јавне
набавке.
Следи прилог: Извештај о испитивању отпада бр. 2603290101 од 12.05.2016. године

Лабораторије АНАХЕМ д.о.о. Београд.
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6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ из чл. 75. и 76. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 48/2015 и 68/2015 )
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Право учешћа у предметној јавној набавци имају правна лица, предузетници и физичка лица која
испуњавају услове за учешће у поступку јавне набавке (било да наступају самостално, у заједничкој
понуди или са подизвођачем) у складу са чланом 75. и 76. ЗЈН и додатне услове које је одредио
Наручилац у овој конкурсној документацији, на начин како је одређено у овом упутству.
Услови за учешће које понуђачи морају да испуне и документа и обрасци које понуђачи морају
да доставе уз понуду према члану 75. и 76. Закона о јавним набавкама:
А.) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Понуђач доказује:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговрајући регистар.
ДОКАЗ: Извод из регистра надлежног органа. – Извод из регистра АПР-а (без обзира на датум
издавања извода),
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичих 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.
ДОКАЗ за правно лице: Извод из казнене евиденције/Уверење Надлежног Основног суда из дела из
надлежности тог суда, Извод из казнене евиденције/Уверење Надлежног Вишег суда и Извод из
казнене евиденције/Уверење Вишег суда (посебно одељење) у Београду
ДОКАЗ за законског заступника и предузетника: Извод из казнене евиденције/Уверење Надлежног
Основног суда из дела из надлежности тог суда Уверење надлежне Полицијске управе
Министарства унутрашњих послова
Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС
или стране државе када има седиште на њеној територији.
ДОКАЗ: За понуђаче који имају седиште на територији Републике Србије:
-

Потврду (уверење) надлежног пореског органа локалне самоуправе из места седишта понуђача,
о измиреним јавним дажбинама које се наплаћују на локалном нивоу.

-

Потврду (уверење) Министарства финансија и привреде пореске управе да су измирили јавне
приходе.

-

Потврду (уверење) надлежног пореског органа –пореске управе или потврду Агенције за
приватизацију надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације (уколико се
налази у поступку прватизације

ДОКАЗ: За понуђаче који имају седиште ван територије Републике Србије:
Потврде у складу са прописима стране државе на чијој територији имajу седиште или ако се у држави у
којој понуђач има седиште не издају докази из члана 75. овог закона, понуђач може, уместо доказа,
приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву
оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе.
Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.
4. важећа дозвола за обављање делатности која је предмет јавне набавке, издата од стране
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима
ДОКАЗ: Решење издато од овлашћеног органа за издавање дозволе (доставља се уз понуду).
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НАПОМЕНА: Услове који су напред наведени (из тачке 1-3) ,мора да испуне сви понуђачи свако за
себе, тако да доказе достављају сви учесници у заједничкој понуди и подизвођачи. Лице које је
регистровано/уписано у Регистар понуђача из чл. 78. ЗЈН није дужно да приликом подношења
понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. ст. 1 тачка 1-3 ЗЈН, али је у обавези да
наведе овај податак и да наведе интернет страницу и да достави доказ у виду потврде да је
регистрован у наведени регистар.
Понуђачи при састављању својих понуда морају да доставе доказ да су поштовали 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. Као
доказ понуђачи достављају ИЗЈАВУ (на сопственом обрасцу или образац из конкурсне
документације бр. 8) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом постврђују да су
поштовали 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.
7. ОБРАСЦИ

Следе обрасци:
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Образац бр. 1.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуђач ______________________________ са седиштем у ___________________________ на основу Позива за
подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, доставља:
ПОНУДУ БР. _______________ датум: __.__. 2020. године

за јавну набавку мале вредности бр. 03/20

Укупна цена без ПДВ-а: ___________________ динара
Износ ПДВ-а: ________________ динара
Укупна цена са ПДВ-ом:___________________ динара

Рок за почетак извршења услуге: ___________дана од момента потписивања уговора.
Рок за извршење услуге: ______ дана од дана закључења уговора (не дужи од 7 дана)
Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре од стране наручиоца

НАПОМЕНА: У цену су урачунати сви трошкови, односно сва добра, радови и услуге
везани за предметну набавку у складу са описом услуга. Урачунати су и трошкови
доласка, одласка радника који врше услугу, трошкови смештаја и исхране и трошкови
допремања опреме.
Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача.
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда.
Образац Понуде из конкурсне документације попуњава се тако што се цена исказује у динарима без
ПДВ-а и са ПДВ-ом. У обрасцу попунити празна поља, а на местима где су понуђене опције
заокружити број или слово испред опције Понуде коју нудите и достављате.
Понуду дајем:
(заокружити понуђену опцију под а) , б) или в) -попунити тражене податке под тачком б)и в) уколико
наступате у заједничкој понуди, односно са подизвођачем)
а) самостално
б) као заједничку понуду
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
в) са подизвођачем
1. _________________________________________________________________________
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2. _________________________________________________________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача)
Подизвођачу поверавам на извршење _________ % од вредности набавке____________, односно
подизвођачу поверавам извршење (навести део набавке који се поверава подизвођачу, не више од 50%)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Навести опште податке о подизвођачу (назив, адреса ПИВ, мат. бр., трн.бр. и сл.) уколико наступате са
подизвођачем:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Упознат сам са чињеницом да трошкове припремања понуде сноси понуђач.
Лице за контакт по овој понуди је: _____________________________________________
Потврђујем да сва документа која су достављена уз понуду одговарају оригиналу.

место ...............................
датум ................... 2020. год.

М. П.

________________________
потпис овлашћеног лица

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су наведени у обрасцу понуде. Податке уписати искључиво на нашем обрасцу.
НАПОМЕНА ЗА УЧЕСНИКЕ У ЗЕЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: овај образац попуњава само онај понуђач из
групе понуђача- који је одређен као носилац посла, односно као подносилац понуде у Споразуму о
заједничком извршењу набавке.
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Образац бр. 2.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
За јавну набавку мале вредности бр. 03/20.
1. Образац структуре понуђене цене

Р.
бр
0

1.

2.

ОПИС УСЛУГЕ

Јед.
мере

Укупна
количина

Цена по
јед. мере
без ПДВ-а

Цена по јед.
мере са
ПДВ-ом

Укупно без
ПДВ-а
(3х4=6)

Укупно са
ПДВ-ом
(3х5=7)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Услуга чишћења сигурносног
бетонског базена од отпадног
мазута, преузимања, одвожења
и ускладиштења, са пратећим
документом о кретању и
ускладиштењу отпада.
Прање бетонског сигурносног
базена хемијским раствором а
затим
водени
раствор
испумпати или усисати у
цистерну и транспортовати на
адекватно и припремљено
место за истакање удаљено на
само 500 m.

t

4,00

m2

70,00

А) УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а
Б) ИЗНОС ПДВ-а
В) УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом
2. Упутство како да се попуни образац структуре цене
Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:
 Понуђачи у колони 4. уписују јединичну цену по јединици мере без ПДВ-а;
 Понуђачи у колони 5. уписују јединичну цену по јединици мере са ПДВ-ом;
 Понуђачи у колони 6. уписују укупну цену без ПДВ-а која се добија множењем укупне
количине са јединичном ценом без ПДВ-а;
 Понуђачи у колони 7. уписују укупну цену са ПДВ-ом која се добија множењем укупне
количине са јединичном ценом са ПДВ-ом;
Под А) уписује се укупан износ без ПДВ-а;
Под Б) уписује се износ ПДВ-а на укупну цену без ПДВ-а;
Под В) уписује се укупан износ са ПДВ-ом.
Датум:

М.П.
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ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта
Ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44
31250 Бајина Башта
e-mail: toplanabb@gmail.com
web: www.bbterm.rs

НАПОМЕНА: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, овај образац ће потписати онај понуђач који је по
Споразуму одређен да поднесе понуду и потпише образац структуре цене.
Група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група може да одреди једног понуђача који ће попунити, потписати и
печатирати /оверити образац структуре цене.
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ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта
Ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44
31250 Бајина Башта
e-mail: toplanabb@gmail.com
web: www.bbterm.rs
Образац бр. 3.
ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ




Назив понуђача: ..................................................................................
Седиште и адреса:...............................................................................
Телефон/ Фаx: ....................................................................................

ПРЕДМЕТ: Изјава о прихватању услова из конкурсне документације
Овим као учесник поступку јавне набавке мале вредности бр. 03/20 – УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА

БЕТОНСКОГ СИГУРНОСНОГ СПРЕМИШТА, ПРЕУЗИМАЊА, ОДВОЖЕЊА И УСКЛАДИШТЕЊА
ОТПАДНОГ МАЗУТА ИЗ БЕТОНСКОГ БАЗЕНА, наручиоца ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта, дајем следећу:
И З Ј А ВУ
„Изјављујем да у потпуности прихватам услове из позива за подношење понуда, конкурсне документације и
модела уговора коју је одредио и дефинисао наручилац ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта у поступку јавне нававке
мале вредности бр. 03/20 – УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА БЕТОНСКОГ СИГУРНОСНОГ

СПРЕМИШТА, ПРЕУЗИМАЊА, ОДВОЖЕЊА И УСКЛАДИШТЕЊА ОТПАДНОГ МАЗУТА ИЗ
БЕТОНСКОГ БАЗЕНА.

У ______________,
дана:___________________.год.

М.П

Потпис овлашћеног лица
_______________________

НАПОМЕНА ЗА УЧЕНСИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: Оригинални образац потписује понуђач који је
Споразумом одређен за потписивање уговора, а за остале чланове групе понуђача из заједничке понуде копирати
у довољном броју примерака (ако је Споразумом дефинисано да овај образац потписују сви чланови групе из
заједничке понуде)
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ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта
Ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44
31250 Бајина Башта
e-mail: toplanabb@gmail.com
web: www.bbterm.rs
Образац бр. 4.
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
(Овај образац попуњава само понуђач који тражи трошкове припремања понуде у Обрасцу понуде, - у вези чл.
88. ЗЈН)
На основу члана 88. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/2012,14/15 и 68/15) понуђач
може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припреме 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 под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Р.бр.

Врста трошкова

Цена

укупно: ____________________
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, тражим накнаду трошкова
припреме понуде за јавну набавку мале вредности број. 03/20 – УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА

БЕТОНСКОГ СИГУРНОСНОГ СПРЕМИШТА, ПРЕУЗИМАЊА, ОДВОЖЕЊА И УСКЛАДИШТЕЊА
ОТПАДНОГ МАЗУТА ИЗ БЕТОНСКОГ БАЗЕНА.
Датум и место
_______________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М:П

_____________________________
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ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта
Ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44
31250 Бајина Башта
e-mail: toplanabb@gmail.com
web: www.bbterm.rs
Образац бр. 5.
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу члана 26. Закона о јавним набавакама ("Сл.гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Доле потписани __________________________ као представник и законски заступник понуђача
______________________ из ___________________ под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу изјављујем да сам Понуду (у вези јавне набавке мале вредности бр. 03/20 – УСЛУГЕ

ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА БЕТОНСКОГ СИГУРНОСНОГ СПРЕМИШТА, ПРЕУЗИМАЊА,
ОДВОЖЕЊА И УСКЛАДИШТЕЊА ОТПАДНОГ МАЗУТА ИЗ БЕТОНСКОГ БАЗЕНА) ___________ од
________________ за наручиоца ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
Место __________________
датум__________________
Понуђач
_____________________
М.П
_____________________
потпис одговорног 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.У том случају копирати
образац у довољном броју примерака
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ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта
Ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44
31250 Бајина Башта
e-mail: toplanabb@gmail.com
web: www.bbterm.rs
Образац бр. 6.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ, ПОДИЗВОЂАЧУ И УЧЕСНИКУ ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
У вом обрасцу дајем податке о:
(заокружити опцију за коју се дају подаци)
1) ПОНУЂАЧУ
2) ПОДИЗВОЂАЧУ
3) УЧЕСНИКУ О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив:______________________________________________________________________
Адреса:______________________________________________________________________
Матични број : ______________________________________________
Порески идентификациони број (ПИБ): _________________________
Име особе за контакт: ___________________________________________________
Електронска адреса (е-маил) : __________________________________
Телефон/Факс: _________________________________________________________
Трн.бр._________________________________________ Банка ______________________

Датум:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Место: _________________

_______________________

НАПОМЕНА:
Образац попуњава понуђач за себе. Уколико наступа са подизвођачем – попуњава образац и подизвођач
(копирати у оноликом броју примерака колико има подизвођача). Уколико наступају у заједничкој понуди
попуњавају сви понуђачи учесници у заједничкој понуди (копирати у онолико примерака колико има учесника у
заједничкој понуди)
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ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта
Ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44
31250 Бајина Башта
e-mail: toplanabb@gmail.com
web: www.bbterm.rs
Образац бр. 7.
ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЋЕ ПРИСУСТВОВАТИ ОТВАРАЊУ
ПОНУДА

Овлашћујем
________________________________ из _________________ ул. ___________________ из
______________________ ЈМБГ ________________________ и бр. ЛК ____________________ издате од
_____________________ да у име понуђача ___________________________ из ___________________ дана
________________ присуствује и активно учествује у поступку отварања понуда за јавну набавку мале вредности
бр. 03/20 –
УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА БЕТОНСКОГ СИГУРНОСНОГ СПРЕМИШТА,

ПРЕУЗИМАЊА, ОДВОЖЕЊА И УСКЛАДИШТЕЊА ОТПАДНОГ МАЗУТА ИЗ БЕТОНСКОГ
БАЗЕНА, Наручиоца ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта.
Све изјаве дате у записнику са отварања сматрамо својим и у целости прихватамо.
Дана __________________
У _________________

Понућач
М.П

______________________

Напомена:
-Овај образац понуђач може доставити и на сопственом обрасцу који је урађен у форми обрасца који је
наручилац дао у конкурсној документацији.
-Власници фирме или предузетници који присуствују отварању понуда, уместо овлашћења достављају
фотокопију извода из АПР-а из кога се може видети име власника и личну карту на увид)
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ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта
Ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44
31250 Бајина Башта
e-mail: toplanabb@gmail.com
web: www.bbterm.rs
Образац бр. 8.
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
На основу члана 75. ст. 2 Закона о јавним набавакама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) под
пуном моралном, материјалном и кривичлном oдговорношћу дајем следећу:

ИЗЈАВУ
Да сам при састављању понуде број _____________ од ________________________. године за јавну набавку мале
вредности бр. 03/20 – УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА БЕТОНСКОГ СИГУРНОСНОГ СПРЕМИШТА,

ПРЕУЗИМАЊА, ОДВОЖЕЊА И УСКЛАДИШТЕЊА ОТПАДНОГ МАЗУТА ИЗ БЕТОНСКОГ
БАЗЕНА,
Наручиоца
ЈП
„ББ
ТЕРМ“
Бајина
Башта,
потврђујем
да
је
понуђач
_______________________________________ из ______________________ поштовао важеће законске прописе о
заштити на раду, запошљавању, условима рада и заштите животне средине и да му није изречена забрана
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У ______________,
дана:___________________ год.

________________________
М.П

Потпис овлашћеног лица
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ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта
Ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44
31250 Бајина Башта
e-mail: toplanabb@gmail.com
web: www.bbterm.rs
Образац бр. 9.

МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен између:
ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта из Бајине Баште, ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44, кога заступа
директор Предраг Анђић, ПИБ: 106809578 Матични број: 20685107, с једне стране (у даљем тексту:
наручилац услуга) и
_____________________________________из ____________________, ул. __________________ ПИБ
__________ матични број______________, кога заступа __________________(у даљем тексту:
извршилац услуга)
Основ уговора:




јавна набавка мале вредности бр. 03/20 УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА БЕТОНСКОГ
СИГУРНОСНОГ СПРЕМИШТА, ПРЕУЗИМАЊА, ОДВОЖЕЊА И УСКЛАДИШТЕЊА
ОТПАДНОГ МАЗУТА ИЗ БЕТОНСКОГ БАЗЕНА наручиоца услуга по позиву за подношење
понуда бр._______ од ______________год. (попуњава наручилац) и конкурсне документације бр.
__________ од ___________год. (попуњава наручилац).
Понуда извршиоца услуге бр.___________од ________________(попуњава понуђач)



Одлука о додели уговора бр.___________од _________________год.(попуњава наручилац)
Члан 1.

Предмет уговора су УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА БЕТОНСКОГ СИГУРНОСНОГ
СПРЕМИШТА, ПРЕУЗИМАЊА, ОДВОЖЕЊА И УСКЛАДИШТЕЊА ОТПАДНОГ МАЗУТА ИЗ
БЕТОНСКОГ БАЗЕНА, као и друге пратеће услуга које су наведене у понуди извршиоца услуга по
спецификацији из понуде бр.________од _________год.(попуњава понуђач)
Услуге из става.1. које су предмет уговора вршиће се у периоду од ________ (попуњава понуђач)
дана потписивања овог уговора.
Члан 2.
Уговорена цена услуга је ______________динара без ПДВ-а, односно _________________динара
са ПДВ-ом.
Члан 3.
Саставни део укупне цене чине сви трошкови наведени у понуди извршиоца услуга.
Члан 4.
Наручилац услуга је дужан да испоштује рок плаћања од 45 дана од пријема уредне фактуре од
стране наручиоца услуга. Плаћање ће вршити купац вирманом на текући рачун извршиоца услуга
бр.___________________________ код ______________ банке.
Члан 5.
Надзор и контролу над вршењем услуга од стране наручиоца услуга вршиће руководилац службе
производње и одржавања и друга лица по његовом налогу.
Након извршене услуге потврду о извршеним услугама, а у складу са понудом и описом свих
услуга потписују руководилац код наручиоца услуга и овлашћено лице извршиоца услуга.
Овлашћени представници наручиоца услуга су дужни да провере квалитет извршених услуга и
да изврше визуелени преглед бетонског сигурносног спремишта и да саопште евентуалне примедбе
извршиоцу услуга у погледу видљивих недостатака.
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Обавеза извршиоца услуга је да уколико извршење услуге има недостатке да исте отклони и да
исте изврши у складу са описом који је дат у понуди.
Члан 6.
Цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати у периоду важења уговора.
Члан 7.
Извршилац услуга гарантује да ће уговорену услугу извршити у роковима које је дао у понуди.
Извршилац услуга гарантује: да ће услугу извршити у складу са прописима и стандардима који
су прописани за ове врсте услуга, као и да ће извршити депоновање и збрињавање отпада у складу са
прописима из ове области.
Наручилац услуга гарантује да ће обезбедити услове за несметано вршење услуга и обезбедити
пражњење бетонског сигурносног спремишта на време, односно непосредно пре почетка прања и
чишћења цистерни и да ће на време и у уговореном року извршити плаћање за извршене услуге.
Члан 8.
Све евентуалне спорове уговорене стране ће се решавати споразумно, у супротном надлежан је
Привредни суд у Ужицу.
Члан 9.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорених
страна.
Члан 10.
Овај Уговор је закључен у 5 оригинална примерка, од тога 3 (три) задржава наручилац, а 2 (два)
извршилац.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА
ЈП „ББ ТЕРМ“ БАЈИНА БАШТА

ПОНУЂАЧ – ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА
________________________

Директор

__________________

___________________________

__________________________

(Предраг Анђић)

(_____________________)
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Образац бр.10
.ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач_________________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 03/20 –

УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА БЕТОНСКОГ СИГУРНОСНОГ СПРЕМИШТА, ПРЕУЗИМАЊА,
ОДВОЖЕЊА И УСКЛАДИШТЕЊА ОТПАДНОГ МАЗУТА ИЗ БЕТОНСКОГ БАЗЕНА, наручиоца ЈП
„ББ ТЕРМ“ Бајина Башта, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверена печатом.
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Образац бр. 11.
.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности 03/20 –

УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА БЕТОНСКОГ СИГУРНОСНОГ СПРЕМИШТА, ПРЕУЗИМАЊА,
ОДВОЖЕЊА И УСКЛАДИШТЕЊА ОТПАДНОГ МАЗУТА ИЗ БЕТОНСКОГ БАЗЕНА, наручиоца ЈП
„ББ ТЕРМ“ Бајина Башта, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије;
Место:_____________
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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8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
УВОДНИ ДЕО: ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПОНУДУ, тако што све обрасце из конкурсне
документације попуњава читко штампаним словима и доставља следеће
1. Обрасце наведене у делу 7. Конкурсне документације - оверене, попуњене и потписане
на начин како је наглашено или обележено у сваком обрасцу појединачно, односно само
обрасце који се односе на понуђача кад наступа самостално и остале обрасце када
наступа са подизвођачем или учесником у заједничкој понуди, уколико наступа са
подизвођачем, односно са другим понуђачем у заједничкој понуди.
- Образац трошкови израде понуде доставља уколико тражи трошкове израде понуде.
- Обавезно попуњен и печатиран образац Модел уговора, на свакој страни, на начин како
је дефинисано у Упутству понуђачима како да сачине понуду–у моделу уговора се не
попуњавају само ставке које је наручилац означио са „попуњава наручилац“
2. Документе-доказе којима се испуњавају обавезни услови из чл. 75. Закона, односно
Изјаву (образац 10. и/или 11. из конкурсне документације).
3. Посебну дозволу за обављање делатности уколико је то предвиђено законским
прописима.
НАПОМЕНА ЗА УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: образац -Модел уговора- учесници у
заједничкој понуди испуњавају на начин како су то дефинисали Споразумом о заједничком извршењу
посла.
Споразум о заједничком извршењу посла садржи: а) податке о члану који ће бити носиалац посла,
односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцеми б)опис послова
сваког понуђача из групе понуђача и извршењу уговора..
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било
којем од података, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.
Понуђач ће приликом достављања понуде, доказе поређати по редоследу како су наведени у овом
Упутству. Понуда се доставља на адресу наручиоца до датума и сата одређеног за пријем понуда,
са назнаком »Понуда за јавну набавку број 03/20 – НЕ ОТВАРАТИ«, а на полеђини коверте обавезно
исписују тачан назив и адресу понуђача.
Адреса наручиоца: ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта, Ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина
Башта. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.03.2020.
године до 10:00 часова.
Уколико понуду достављате лично, достављање вршите на наведеној адреси.
Напомена: употреба печата није обавезна.
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
- Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
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 и адресу понуђача.
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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.
Наручилац ће, по пријему одређене 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 понуђачу предати 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.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
- Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који
је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно предузеће „ББ Терм“, Кнеза
Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку – услуга – ЈН бр. 03/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку – услуга – ЈН бр. 03/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку – услуга – ЈН бр. 03/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку – услуга – ЈН бр. 03/20 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији 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.
5. 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 Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду
подноси са подизвођачем, 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.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем и
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној
документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана пријема уредне фактуре од стране наручиоца
услуга.
Није дозвољено захтевати аванс.
(Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача).
8.2. Захтев у погледу рока извршења услуге
Рок за извршење услуге не може бити дужи од 7 (седам) дана од дана закључења уговора.
Место извршења услуге: Бајина Башта, објекат мазутаре, улаз из ул. Рајка Тадића.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60, дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта – јавна набавка мале вредности бр. 03/20

29/ 32

ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта
Ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44
31250 Бајина Башта
e-mail: toplanabb@gmail.com
web: www.bbterm.rs
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Средства финансијског обезбеђења нису предвиђена за ову јавну набавку.
10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на
e-mail: toplanabb@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 03/20“
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.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева
од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а
може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени 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 његову понуду одбити као
неприхватљиву.
13. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
14. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за
доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету
због поступања наручиоца противно одредбама закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 3. Члана 149 ЗЈН, сматраће се благовременим уколико
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за
заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 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 захтева из ст. 3. и 4. овог члана, 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са
одредбама члана 150. ЗЈН.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које
садржи податке из Прилога 3Љ
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Захтев за заштиту права обавезно мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев
одбацити закључком.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати
таксу од 60.000,00 динара.
15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 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
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
16. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
17. УПОТРЕБА ПЕЧАТА
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.
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