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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ 

Су. VIII-41-3/16-4 
18.03.2016. године 

Ниш 
  

 Наручилац Апелациони суд у Нишу 
 
 

 На основу чл.55. тачка 2. и чл.39. ст.6. Закона о јавнима набавкама (''Сл. Гласник 
РС'', бр.124/12, 14/15 и 68/15) упућује  
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
за избор добављача моторног безоловног бензина БМБ  и Евро дизел горива 

за потребе суд у 2016. години 
 
 

Подаци о наручиоцу:  
Назив: Апелациони суд  
Седиште: Ниш  
Адреса: Војводе Путника бб 
ПИБ 106400812 
Телефон: 018/506-714 
Факс: 018/282-250 
Интернет страница: www.ni.ap.sud.rs 
   
 
Подаци о предмету и поступку јавне набавке: 
Редни број ЈН 3/16 
Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности 
Предмет уговора о ЈН: Набавка добра 
Опис предмета ЈН: Гориво за моторна возила 
Назив из општег речника набавки: Безоловни бензин  
Ознака из општег речника набавки: 09132100 
Назив из општег речника набавки: Евро дизел гориво 
Ознака из општег речника набавки: 0913420 
Назив из општег речника набавки: Уља за подмазивање и средства за подма. 
Ознака из општег речника набавки: 09211000 

Број партија: 2 

Процењена вредност ЈН без ПДВ-а до: 941.666,67 динара 
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Критеријуми и елементи критеријума за доделу уговора: 
Критеријум: Економски најповољнија понуда 
Елементи критеријума: Цена бензина и дизел горива на дан 21.03.2016. године, број 

бензинских станица у оба смера на путу Ниш-Београд-Ниш, 
Укупан број бензинских станица у Нишу, Београду, 
Крагујевцу и Новом Саду (у било којем граду понуђач мора 
да има бар једну бензинску станицу) 

 
 
Методологија примене критеријума за Партију 1: 

Елемент  
критеријума Формула Максималан 

број пондера 
Цена бензина на дан 
21.03.2016. године 60 х најнижа понуђена цена : понуђена цена 60 

Број бензинских 
станица у оба смера 
на путу Ниш-
Београд-Ниш 

20 х понуђени број станица : највећи број 
станица 20 

Укупан број 
бензинских станица 
у градовима Ниш, 
Београд, Крагујевац 
и Нови Сад 

20 х понуђени укупан број станица : највећи 
укупан број станица  20 

 
 
Методологија примене критеријума за Партију 2: 

Елемент  
критеријума Формула Максималан 

број пондера 
Цена Евро дизел 
горива на дан 
21.03.2016. године 

60 х најнижа понуђена цена : понуђена цена 60 

Број бензинских 
станица у оба смера 
на путу Ниш-
Београд-Ниш 

20 х понуђени број станица : највећи број 
станица 20 

Укупан број 
бензинских станица 
у градовима Ниш, 
Београд, Крагујевац 
и Нови Сад 

20 х понуђени укупан број станица : највећи 
укупан број станица  20 

 
 
Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...): Крајњи рок за подношење 
понуде је 29.03.2016. године до 12:00 часова, на адресу наручиоца. 
 
Напомена: Благовременим ће се сматрати све понуде  које стигну на адресу наручиоца 
до назначеног рока. Понуда се подноси препорученом пошиљком или лично, у 
затвореној коверти, овереној печатом. На предњој страни коверте исписује се адреса 
наручиоца са назнаком: „НЕ ОТВАРАЈ, ПОНУДА ПО ОДЛУЦИ СУ.БР.VIII-41-3/16-
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1“, на полеђини коверте понуђач исписује свој назив, адресу, број телефона и лице за 
контакт и оверава печатом. Све неблаговремене понуде комисија за јавну набавку, по 
окончању поступка отварања понуда, вратиће понуђачима неотворене, са назнаком да су 
поднете неблагоремено. 
  
Отварање понуда ( место, време, начин): 

Место: Апелациони суд, Ниш, ул. Војводе Путника бб, приземље, канцеларија 
бр.8  

Време: 29.03.2016. године у 13:00 часова 
Начин: Отварање понуда је јавно. 

 
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: 
Понуђачи који желе да поред присуства на отварању понуда имају право активног 
учешћа у истом, дужни су да својство представника понуђача докажу на основу 
потписаног и овереног пуномоћја од стране овлашћеног лица Понуђача, са прецизним 
навођењем обима овлашћења пуномоћника за предузимање одређених правних послова 
или правних радњи. Наведена пуномоћ се предаје комисији пре отварања понуда. 
 
Средство обезбеђења за добро извршење посла: изабрани понуђач се обавезује да у 
тренутку закључења уговора, а најдуже у року од 7 (седам) дана од закључења уговора, 
преда наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица  овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла.  
 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.   
 
Право учешћа: имају сва заинтересована правна и физичка лица, домаћа и страна, која 
уз понуду доставе документацију - Изјаву и испуњењу услова из чл. 75. и чл. 76. Закона 
о јавним набавкама. 
 
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је 30.03.2016. године до 12:00 
часова. 
 
Рок за слање обавештења о избору најповољније понуде је 30.03.2016. године до 
14:00 часова. 
 
Рок за потписивање уговора је 8 дана од дана правоснажности одлуке о избору 
најповољније понуде. 
 
Комуникација: у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавне набавке 
одвија се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом  
 
Валута: вредности у поступку јавне набавке исказују се у динарима. 
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Документа која мора да садржи понуда да би била прихватљива: 

Р.б. 
Документ који се тражи да би утврдила 

испуњеност услова дефинисаних у позиву за 
достављање понуде 

Документ којим се 
доказује испуњеност 

услова 

1 Образац изјаве понуђача за оцену испуњености 
услова из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН  (Образац 1) 

2 Образац изјаве подизвођача за оцену испуњености 
услова из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН  (Образац 2) 

3 Образац понуде са структуром цене   (Образац 3) 
4 Модел уговора  (Образац 4) 
5 Образац изјаве о независној понуди (Образац 6) 

 
 
Напомена: Уколико понуђач не наступа са подизвођачем не треба да попуњава и 
доставља (Образац 2). 
 
Напомена: Уколико понуђач наступа са групом понуђача онда сви чланови групе за 
себе морају да доставе (Образац 1) и (Образац 6), а само носилац посла овлаћен за 
подношенје понуде и потписивање уговора да достави попуњен ипотписан модел 
уговора (Образац 4). 
 
Напомена: Образац изјаве о трошковима припремања понуде (Образац 5) није обавезно 
доставити. 
 
Напомена: Сва документа која понуђач прилаже у понуди морају бити попуњена, 
потписана од стране овлашћеног лица и оверен печатом чиме се гарантује тачност 
унетих података и прихватају услови позива за достављање понуда. У случају да 
приложена документа нису попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена 
печатом понуда ће бити одбијена, због битних недостатака, као неприхватљива. 
 


