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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

 Наручилац: ЈП ''Водовод'' Врање  

 Адреса: Београдска бр. 63 

 e-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs 

 Матични број: 07226560 

 ПИБ: 100403773 

 Интернет страница наручиоца: www.vodovodvranje.rs 

 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
 Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

 подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 

3. Предмет јавне набавке 

 Предмет јавне набавке број 3-Д/2021 су добра – Гориво 

 
 Ознака из општег речника набавке:  09130000 - нафта и нафтни дестилати 

      09132000 - безоловни бензин 

      09133000 - тнг  

 

 

4. Циљ поступка 
 Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума. 

 Оквирни споразуми ће се закључити између наручиоца и једног понуђача.  

 Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања.  

 

 

  5. Партије:  

           Набавка није обликована по партијама, 

 

6. Процењена вредност оквирног споразума  - 13.000.000,00 динара 

  Оквирни споразум се закључује на укупну вредност од 13.000.000,00 динара (без 

ПДВ-а), фактурисање и наплата врши се по јединичним ценама.       
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Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке и то: 

 

1) Технички капацитет: 

Понуђач мора да располаже са минималном техничком опремљеношћу, што 

подразумева: 

a) Добра која понуђач нуди морају бити одговарајућег квалитета односно иста 

морају задовољавати техничке стандарде прописане за ту врсту добара у свему 

у складу са важећим Правилником о техничким и другим захтевима за течна 

горива нафтног порекла („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 123/12 и 63/13). 

б) Поседовање минимум 1 пумпнe станицe на територији града Врања не даље 

од 3 км од седишта наручиоца и распрострањеност пумпи на територији 

Републике Србије. 

в) куповина путем корпоративних картица са следећим карактеристикама: 

- са ПИН кодом (обавезно) 

- на регистарски број 

- евидентирање километраже 

- одређивања лимита потрошње горива по картици, а на основу захтева 

наручиоца; 

г) ON LINE - детаљан преглед свих трансакција и то: увид у трансакције, 

електронска контрола трошкова, које може да види само клијент (заштита са 

шифром улазака у електронске ON LINE услуге), блокада, деблокада и 

наручивање картица;  

- точење горива и финансијске трансакције на понуђеним пумпама морају се 

пратити преко једног портала. 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

а) Уверење/Атест/Сертификат о испуњености услова у погледу квалитета издато од 

стране надлежне институтције за испитивање и контролу квалитета као доказ да 

предметна добра задовољавају техничке захтеве и стандарде прописане за ту врсту 

добара у свему у складу са важећим Правилником о техничким и другим захтевима за 

течна горива нафтног порекла („Сл.гласник Рсрбије“ бр. 123/12 и 63/13). 

 

б), в), г) Понуђач доставља сопствену Изјаву, под пуном моралном, материјалном и 

кривичном одговорношћу, потписану и оверену од стране одговорног лица да поседује 

наведени захтевани технички капацитет, као и списак бензинских станица на 

територији града Врања.  

 

2) Финансијски капацитет: 

а) да понуђач у последња три обрачунска периода (2020,2019,и 2018. год), није 

исказао губитак у пословању и  

б) да је у последњих 6 месеци који претходе објављивању јавног позива 

исказао ликвидност у пословању. (Потврда треба да покрије и датум тј. дан 

објављивања  позива). 
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

а) Извештај о бонитету за јавне набавке БОН – ЈН издат од стране Агенције за 

привредне регистре. 

б) потврда о ликвидности за последњих 6 месеци издата од Народне банке Србије 

 

 

 

    Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Рок плаћања: 45 дана од дана пријема исправне фактуре, на основу документа који 

испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Изабрани понуђач ће бити у обавези да крајем месеца достави наручиоцу коначан 

рачун за испоручено гориво, заједно са спецификацијама о трансакцијама извршеним 

путем картице. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

ВАЖНА НАПОМЕНА: Плаћање добара ће се вршити вирмански на текући рачун 

понуђача по испостављеном рачуну, а преузимање добара преко компанијских платних 

картица! 

 

    Захтеви у погледу места испоруке 

Место и рок испоруке: Начин преузимања добра: сукцесивно на бензинским 

станицама испоручиоца који треба да у својој продајној мрежи има најмање једно (1) 

продајно место на подручју града Врања не даље од 3 км од седишта наручиоца и 

распрострањеност пумпи на територији Републике Србије са радним временом од 24 

часа и да у свом продајном асортиману има све врсте горива. 

 

     Захтеви 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 не може мењати 

понуду. 

 

 
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, с тим што ће 

се приликом оцене елемената критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ-а. Цену 

представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће трошкове.  

Јединичне цене утврђују се и мењају одлукама  Понуђача у складу са законом  и 

подзаконским актима који регулишу ову метерију и у складу са кретањем цене на 

тржишту нафтних деривата у Републици Србији.  

Испоручена добра која су предмет набавке, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу по 

цени која важи на дан испоруке.  

Понуђач је дужан да о сваком повећању цене предметних добра обавести Наручиоца, 

тако што ће Наручиоцу достављати све измене званичног Ценовнка, одмах по 

његовом доношењу. Цене предметних добара не смеју бити више од упоредивих 

тржишних цена. У супротном Наручилац може раскинути уговор. 
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу 

са Чланом 143. Закона ЈН. 

Укупна вредност уговора је у складу са расположивим планиранм финансијским 

средствима Наручиоца за предметну набавку, а реализација уговора биће на основу  

насталих старних потреба Наручиоца за време важења уговора. 

 

 

 
ПОДАЦИ О ВРСТИ , САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

За озбиљност понуде 
 

Понуђачје у обавези да достави бланко сопствену меницу за озбиљност понуде у 
износу од 3% од прецењене вредности набавке. Меница мора бити евидентирана у 
Регистру меница,оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат 
од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 Рок важења менице за озбиљност понуде мора бити једнак понуђеном року важења 
понуде. 
 
 
Наручилац ће уновчити бланко меницу за озбиљност понуде  дату уз понуду уколико:  
1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 
понуду, или  
2) понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не потпише оквирни споразум. 
Наручилац ће вратити меницу понуђачу након закључења оквирног споразума. 
Уколико понуђач не достави ову бланко сопствену меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

 
 За добро извршење посла - оквирни споразум 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења оквирног 
споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро 
извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије.  
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
потписивање,а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума 
без ПДВ-а. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат 
од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
Рок важења менице је 13 месеци од обостраног потписивања оквирног споразума. 
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао 
своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи 
појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство 
обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по 
основу оквирног споразума. 


