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Предмет:  Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 13/2016                                                                                       
Нафтни деривати  

 
Обавештавамо  понуђаче  да  је  конкурсна  документација  за  ЈНМВ 13/2016  
Нафтни деривати измењена у делу: 

 
- IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 

76 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА – страна 6 ( брише се додатни услов под редним бројем 5.) и 
страна 7 (брише се додатни услов и доказ под редним бројем 5. за „средство 
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде) 

- V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – 2. 
ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ на страни 9 (брише се тачка 2.10) и на 
страни 12 (У поглављу 13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
брише се средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде) 

- VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЋИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ на страни 16 
(брише се тачка бр 10) 
 
У осталом делу конкурсна документација за ЈНМВ 13/2016 остаје 
непромењена. 
 
Због измена и допуна конкурсне документације, Наручилац ће продужити 
рок за подношење понуда.  
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда може се преузети са 
портала јавних набавки и интернет адресе наручиоца www.obp.rs 
 
 

Измењене стране конкурсне документације се налазе у наставку овог 
документа. 
 
 
 
 
 
 

 Пожаревац                                                                                Комисија за ЈНМВ 13/2016 
13.05.2016 год.                                                                              
 

Број 02-508 
Датум 13.05.2016. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у 
поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона)     

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 
дозвола предвиђена посебним прописом. .(чл. 75. ст. 1.тач. 5 Закона)     
      

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку 
јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Став 2 Закона, и то:  

1)   Услов: да понуђач није био у блокади у претходних 6 (шест) месеци од  упућивања јавног позива за подношење  
понуда. 

2)  Услов: да понуђач располаже неопходним пословним и финансијским капацитетом, односно да је у последње 3  
(2013.г, 2014.г, 2015.г,) године остварио приход од продаје добара која су предмет јавне набавке од минимум  
6.000.000,00 динара по години. 

3)  Услов: да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом односно да има бензинске станице на  
територији Града Пожаревца на удаљености од 5 километара од седишта Наручиоца – Опште болнице Пожаревац  
(ул Братсва јединства 135) 

4)  Услов да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом односно да има бензинске станице на релацији  
Пожаревац – Београд (аутопутем) и назад. 

 
6)  Услов: Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза; 
 
 

 
1.3  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са  чланом 80.   Закона, подизвођач мора да испуњава 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део 
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

2.1 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, 
понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) – 4) ЗЈН,  
дефинисане овом конкурсном документацијом. 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице 
које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити и писано овлашћење за 
потписивање наведене изјаве. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве 
подизвођача), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 
2.2. Испуњеност обавезног услова (чл. 75. ст. 1.тач. 5 ЗЈН) за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач 
доказује достављањем важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је 
таква дозвола предвиђена посебним прописом 
 
2.3 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке доказује се: 
 

1) Доказ: Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије,  а која ће обухватити захтевани 
период. 
 
2) Доказ: Извештај о бонитету – образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре за 2013г., 2014г., 
2015г. 
 
3) Доказ: Списак бензинских станица на територији града Пожаревца на удаљености од 5 километара од седишта 
Наручиоца – Опште болнице Пожаревац, са адресом, бр.телефона и пуним именом и презименом одговорног 
лица за свако продајно место. 
 
4) Доказ: Списак укупног броја бензинских станица на релацији Пожаревац – Београд (аутопутем) и назад, са 
адресом, бр.телефона и пуним именом и презименом одговорног лица за свако продајно место. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Доказ: Обаразац изјаве понуђача да ће приложити инструменте обезбеђења - менице за добро извршење посла 
 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа али је 
дужан да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни 
  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне 
услове из члана 75. став 1.тач.1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави Изјаву подизвођача 
(Образац 6), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 
став 1. Тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају Изјава (Образац 5), мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
 
 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
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V     УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2.ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:  

 
2.1. Образац техничке карактеристике оверен печатом и потписан ( Поглавље III).  
 
2.2. Образац понуде - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан. (Образац 1) 
 
2.3. Образац структуре цене  - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан. ( Образац 2) 
 
2.4. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) 
 
2.5. Образац  изјаве о независној понуди   - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан. (Образац 4) 
 
2.6. Образац изјаве понуђача  о испуњењу услова утврђених у члану 75. Закона и конкурсној  документацији,  потписана 
од стране овлашћеног лица и оверена печатом предузећа. (Образац 5)  
 
2.7. Образац изјаве о техничком капацитету (Б1)  - попуњен,  оверен печатом и потписом (Образац 7) 
 
2.8. Образац изјаве о техничком капацитету (Б2)  - попуњен,  оверен печатом и потписом (Образац 8) 
 
2.9. Обаразац изјаве понуђача да ће приложити инструменте обезбеђења - менице за добро извршење посла, оверен 
печатом и потписан. (Образац 9)   
 
 
   
 
2.11. Модел уговора  - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан.   
 
2.12. Докази о испуњавању додатних услова. 
 
Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања образаца датих у  
конкурсној документацији:   
 
Сви документи поднети у понуди морају бити међусобно повезани у целину, тако да се не могу накнадно убацивати или 
одстрањивати и мењати појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат у супротном 
понуда ће бити одбијена.    
Понуда се саставља, тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце, који су саставни део конкурсне документације.    
Тражени подаци морају бити дати по свим ставкама, у супротном понуда ће бити одбијена.   
Тражени подаци морају бити дати, јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени штампаним словима, на 
преузетим обрасцима оригинала конкурсне документације.  
  
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од када рок почиње да тече. Не могу се 
прихватити непрецизно одређени рокови (нпр: одмах, по договору, сукцесивно, од-до и сл.). У случају да понуђач 
непрецизно одреди рокове, понуда ће бити одбијена. 
 
Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног 
лица понуђача.   
 
Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.    
 
3. 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.  
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:  
 
Општа болница Пожаревац, улица Братства Јединства 135, 12000 Пожаревац, са назнаком:  
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13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 
Понуђач је дужан да у понуди достави:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза; 
 
Доказ: Обаразац изјаве понуђача да ће приложити инструменте обезбеђења - менице за добро извршење посла. 
Понуђач  се обавезује  да  Наручиоцу  приликом  потписивања  Уговора достави:  Бланко  сопствену  меницу  као  
средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за 
попуну у висини од 10% од  укупне  вредности  Уговора без ПДВ-а и  са  роком важности  који  је  30  дана  дужи  
од  примопредаје уговорених  добара  без  примедбе  Наручиоца.  Наручилац  ће уновчити  меницу  за  добро  
извршење  посла  у  случају  да Понуђач  не  извршава  уговорене  обавезе  у  роковима  и  на начин  предвиђен  
Уговором.  Меница  за  добро  извршење посла биће на писани захтев враћена Понуђачу у року од 30 дана  након  
извршења  уговорених  обавеза.  Уз  меницу понуђач  је  дужан  да  достави  и  следећа  документа: Прописно  
сачињено,  потписано  и  оверено  овлашћење Наручиоцу  за  попуњавање  и  подношење  исте  менице 
надлежној  банци у циљу наплате ( менично  овлашћење) ,Фотокопију Картона депонованих потписа (овера 
картона од  стране  овлашћене  банке  не  може  бити  старија од  7 дана  од  дана  који  је  предвиђен  за  
потписивање  уговора) Фотокопију  ОП  обрасца  (  обрасца  са  навођењем  лица влашћених за заступање 
Понуђача) 

 
 
 
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, 
УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Општа болница Пожаревац, ул. 
Братства Јединства бр.  135, 12000 Пожаревац, и електронске поште на e-mail nabavnabopo@gmail.com или факсом на 
број 012/550-585 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, ЈНМВ бр. 13/2016.”. 
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. 
 
16. 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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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом 
конкурсном документацијом (Образац 5); 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом 
конкурсном документацијом (Образац 6); 
7) Образац изјаве о техничком капацитету (Б1) (Образац 7); 
8) Образац изјаве о техничком капацитету (Б2) (Образац 8); 
9) Образац изјаве понуђача да ће приложити инструменте обезбеђења - менице за добро извршење посла (Образац 9); 
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