ПРЕДМЕТ: ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ – ради учествовања
поступку јавне набавке добара – набавка огревног дрвета – буква – за потребе
Општинске управе за грејну сезону 2022/2023 година (ЈН бр. 2.1.1/2022)
Молимо вас да за потребе Општине Црна Трава (у даљем тексту: Наручилац)
доставите своју понуду према следећим условима:
Предмет јавне набавке: – Огревно дрво – буква према спецификацији у Прилогу
број 1 овог Позива.
Понуђач је дужан да поднесе понуду у складу са спецификацијом. У супротном,
понуда ће бити одбијена као неисправна.
1. Рок испорукe од 25 дана од дана закључења уговора.
2. Цена: Цена треба да буде изражена у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора
бити фиксна тј. не може се мењати.
3. Услови плаћања: у року од 5 дана, вирманом, рачунато од дана испостављања
фактуре. Уколико понуђач у понуди наведе другачији начин плаћања (нпр.
авансно плаћање), његова понуда ће бити одбијена као неисправна.
4. Критеријум за оцену понуда: Одлука о избору најповољније понуде биће
донета применом критеријума економски најповољније понуде – најниже
понуђене цене.
5. Уз понуду обавезно доставити потписану и оверену Изјаву о испуњењу услова
из члана 111. ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке, у прилогу 2. овог
Позива, потписан и оверен Модел уговора, као и не оверену копију Извода из
регистра Агенције за привредне регистре.
Понуду доставити најкасније до 15.09.2022. године до 11.00 часова, поштом или
лично на писарницу Наручиоца – Општина Црна Трава, трг Милентија Поповића
бр. 61, 16215 Црна Трава, са назнаком: Понуда за јавну набавку – добара – набавка
огревног дрвета – буква – за потребе Општинске управе за грејну сезону 2022/2023
година – НЕ ОТВАРАТИ.
За евентуалне информације економско – правне природе можете се обратити
Ватрославу Славковићу на тел. 016/811-123.
С поштовањем,
Ватрослав Славковић, дипл. оец.
Прилог
бр. 1: Спецификација
бр. 2: Изјава о испуњавању услова из члана 111. ЗЈН
бр. 3: Модел уговора
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Прилог бр.1
СПЕЦИФИКАЦИЈА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА
Р.
бр.

Коли
чина

Јед. Мере

Опис
артикла

1

2

3

4

70

Просторни
метар

Огревно
дрво буква

1

Цена по 1 м1
без ПДВ-а
франко
купац
5

Укупна цена
без ПДВ-а
(2x5)
6

Цена по 1 м1
са ПДВ-ом
10% франко
купац
7

Укупна цена
са ПДВ-ом
(2x7)
8

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
Словима:
ПДВ:
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
Словима:
Рок плаћања: _______ (најмање 5) дана од дана испостављања и регистрације фактуре у
Централном регистру фактура Управе за трезор.
Важност понуде износи ____ (_____________________) дана од дана отварања понуда (не
краћи од 30 дана).
Начин плаћања: по испоруци на основу испостављене фактуре
Датум:

_______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
___________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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Прилог бр. 2
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 111.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 91/2019)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________________________ (навести назив
понуђача) у поступку јавне набавке – набавка огревног дрвета – буква – за
потребе Општинске управе за грејну сезону 2022/2023 година, испуњава све
услове из чл. 111. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом
за предметну јавну набавку, и то:
Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта:
1) Да привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет
година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није
правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други
период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:
(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и
кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;
(2) кривично дело злоупотребe положаја одговорног лица, кривично дело
злоупотребe у вези са јавном набавком, кривично дело примањa мита у обављању
привредне делатности, кривично дело давањa мита у обављању привредне
делатности, кривично дело злоупотребe службеног положаја, кривично дело
трговинe утицајем, кривично дело примањa мита и кривично дело давањa мита,
кривично дело преварe, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита
и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и
кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног
подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и
обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког
удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма,
кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и
превоза лица у ропском односу;
2) Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно
социјално осигурање или да је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са
посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале
камате и новчане казне;
3) Да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за
подношење понуда, односно пријава, није повредио обавезе у области заштите
животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а
нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата,
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укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су
наведене у Прилогу 8. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019);
4) постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим
мерама;
5) Да привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак
одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му
омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке
који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора
привредног субјекта или доделе уговора.

Место: _______________
Датум: _______________

Понуђач:
__________________________
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Прилог бр.3
МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОВИНИ ДОБАРА
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:
1. Општине Црна Трава, трг Милентија Поповића бр. 61, из Црне Траве, ПИБ
101064719, МБ 07205694, ЈБКЈС 04725, коју заступа Председник Славољуб
Благојевић, као купац (у даљем тексту: наручилац), и
2. Привредног друштва___________________________________________, ул.
___________________ бр. _____ из _______________________________,
ПИБ
_______________________________,
које
заступа
директор
_______________________________, (у даљем тексту: добављач)

За испоруку 70 просторних метара огревног дрвета – буква – за потребе Општинске
управе општине Црна Трава за грејну сезону 2022/2023 година.
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
– да је добављач дана __________.2022. године доставио понуду број
_____________ од ___________.2022. године, која се налази у прилогу
уговора и саставни је део овог уговора;
– да понуда добављача у потпуности одговара спецификацијама из позива,
Члан 2.
Добављач се обавезује да изврши испоруку 70 (седамдесет) просторних метара–
огревног дрвета – буква, по цени од ______________________________________
(словима: ____________________________________) динара са ПДВ-ом по једном
просторном метру, франко купац, и то под следећим условима:
- цена франко купац, истоварено са ПДВ-ом,
- рок испоруке: 25 (двадесетпет) дана од дана потписивања,
- плаћање: у року не краћем од 5 (пет) дана од дана фактурисања и
регистрације фактуре на порталу Е-фактура.
Члан 3.
Укупна вредност уговора у складу са усвојеном понудом добављача износи
__________________________ (словима: ___________________________________)
динара са ПДВ-ом, при чему је добављач обавезан да након извршене испоруке
испостави фактуру.
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Укупна вредност уговора поменута у претходном ставу ће бити једина надокнада
коју Наручилац дугује Добављачу по уговору. Она ће бити фиксна и неће бити
подложна измени.
Средства за предметну набавку обезбеђена су у буџету општине Црна Трава за
2022. годину, Раздео 4. – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, Функција 130, позиција 22/0, Економска класификација 421.
Члан 4.
Пријем предмета уговора извршиће се на адреси франко наручилац уз комисијски
пријем предмета уговора од стране наручиоца.
Уколико се приликом испоруке утврде недостаци предмета испоруке у погледу
квалитета и квантитета, наручилац ће о томе саставити записник и исти ће
доставити добављачу у року од најмање 3 (три), а најкасније од 8 (осам) дана од
извршеног пријема предмета уговора.
Добављач је обавезан да по извршеном пријему записника о уоченим недостацима
изврши отклањање утврђених недостатка у року од највише 8 (осам) дана.
Наручилац је овлашћен да повремено врши испитивање квалитета предмета
уговора, непосредно или преко за то овлашћене установе.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да добављачу
исплати новчани износ од
_____________________________ (словима: _______________________________)
динара са ПДВ-ом на текући рачун добављача број _________________________
(назив банке) ______________________________. Рок плаћања не краћи од 5 (пет)
дана од дана фактурисања и регистрације фактуре на порталу Е-фактура, а након
извршене испоруке.
Члан 6.
Сваки уговорна страна има право раскида Уговора, уз писмени отказ и отказни рок
од 30 дана.
На односе који нису регулисани овим Уговором примењиваће се одредбе сходно
Закону о облигационим односима.
Члан 7.
У случају спора по овом Уговору, уговорне стране уговарају надлежност
Привредног суда у Лесковцу.
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Члан 8.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка који имају снагу
оригинала, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
ЗА ДОБАВЉАЧА:
ДИРЕКТОР

__________________

ЗА НАРУЧИОЦА:
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

________________________
Славољуб Благојевић
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