
 

 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

 

Назив наручиоца: Установа Студентски центар „Београд“ 

Адреса наручиоца: ул.Светозара Марковића бр.56 

Интернет старница наручиоца: www.sc.rs  

Врста наручиоца: просвета  

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке 

Врста предмета: набавка добара ради закључења уговора, број набавке Д-2/14 

Број партија: две партије 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

 

 

Пар

тија НАЗИВ ПРОИЗВОДА 

 

 

Назив и ознака из општег 

речника за сваку партију: 

 

I ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО EVRO EL 
09134000- гасна уља 

II ДИЗЕЛ ГОРИВО И МОТОРНИ БЕНЗИН   

1) 
 

Безоловни моторни бензин EVRO PREMIJUM BMB 95 

09132100-Безоловни 

бензин 

2) 
 

EVRO DIZEL 

 

09134200-Дизел гориво 

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  

Критеријум за оцењивање понуде за партију 1 ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО EVRO EL је 

економски најповољнија понуда, сагласно Члану 85. став 1. тачка 1. и став 2. Закона о јавним 

набавкама(«Сл. гласник РС» бр.124/12) на основу следећих елемената критеријума: 

 

понуђена цена ...............................  до 80 пондера 

услови плаћања .............................  до 20 пондера 

 

Критеријум за оцењивање понуде за партију 2 ДИЗЕЛ ГОРИВО И МОТОРНИ БЕНЗИН је 

најнижа понуђена цена, сагласно Члану 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама(«Сл. 

гласник РС» бр. 124/12).`` 

 

Уколико две или више понуда буду оцењене са једнаким бројем пондера Наручилац ће донети 

одлуку да уговор додели понуђачу који је,према редоследу пријема, први поднео понуду.  

 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке:  
Понуђачи у поступку јавне набавке морају доказати да испуњавају услове из члана 75. тачка 1. до 

5. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 124/12), додатне услове,сагласно члану 76 

Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС»бр. 124/12),као и друге додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке,тражена средства финансијског обезбеђења,који/а су ближе описана у 

конкурсној документацији.   

 

                                                          СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

За партију 1-Гасно уље екстра лако evro el - наручилац захтева да се уз понуду приложи: 

- једнa бланко сопственa меницa и менично овлашћење, као инструмент обезбеђења плаћања 

финансијске гаранције за озбиљност понуде(односно за испуњење обавеза преузетих понудом) у 

износу од 1,5% од вредности понуде без ПДВ-а. Меница и менично овлашћење треба да буду са 

клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 3 дана дуже од дана важења 

понуде, уредно оверени и потписани од стране овлашћеног лица. 



 

 

 

 

 

-писмо о намерама пословне банке да ће у корист наручиоца издати банкарску гаранцију за добро 

извршење посла у висини од 10% од уговорене цене, са роком важења 10 дана дужим од 

уговореног рока. 

Добављач је дужан да на дан закључења уговора  достави банкарску гаранцију за добро извршење 

посла у висини од 10% од уговорене цене, са роком важења 10 дана дужим од уговореног рока. 

Банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, неопозива и без права на 

приговор. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату,краће рокове од оних 

које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. 

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3(инвестициони ранг). 

Наручилаац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да добављач не 

буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

За партију 2- Дизел гориво и моторни бензин- наручилац захтева да се уз понуду приложи: 

- једну бланко сопствену меницу и менично овлашћење, уредно оверене и потписане од стране 

овлашћеног лица као инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције за озбиљност 

понуде(односно за испуњење обавеза преузетих понудом). Меница треба да буде са клаузулом 

''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 3 дана дуже од дана важења понуде, 

- Изјава о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла, којом 

неопозиво потврђује да ће Наручиоцу, на дан закључења Уговора, доставити бланко сопствену 

меницу (соло меницу) уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично  

овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, у корист 

Наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком 

важења 3 дана дуже од дана трајања уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 

извршење уговорне обавезе, важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти 

број дана.  

Понуђач је у обавези да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног 

овлашћења за добро извршење посла, преда копију картона са депонованим потписима 

овлашћених лица понуђача, као и доказ о регистрацији менице –извод из регистра меница са сајта 

НБС. 

Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона, а начин на 

који се доказује испуњеност услова ближе су одређени конкурсном документацијом.  
                

Подаци о надлежним органима где се могу благовремено добити исправни подаци о 

пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима 

рада и сл.: 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде адреса: Саве Машковића,3-5 11000 Београд Србија http://www.poreskauprava.gov.rs 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине,адреса: Руже Јовановића 27а, 11160 Београд http://www.sepa.gov.rs 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,адреса: Немањина 11,11000 Београд Србија http://www.minrzs.gov.rs. 

 

Начин преузимања конкурсне докуменатције, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна:  

Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 8,00 до 15,00 

часова, почев од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, уз приложено овлашћење, 

на адреси: Светозара Марковића бр.56, III спрат, канцеларија број 305 Конкурсна документација се 

може преузети и на интернет страници наручиоца, са Портала јавних набавки. 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/


 

 

 

 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  
Рок за подношење понуда је 40 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних 

набавки,односно 25.08.2014.године  до 11,30 часова. Благовременим ће се сматрати све понуде 

које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно 

25.08.2014.године до 11,30 часова, без обзира на начин на који су послате.  

 

Понуде се подносе на српском језику у затвореној коверти или кутији са назнаком: НЕ 

ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку добара:ЕНЕРГЕНТИ, Б(број)Ј(јавне)Н(набавке) Д-2/14 

број партије_____ (означити број и назив партије),  на адресу: Светозара Марковића бр.56 , или  

непосредно преко Писарнице наручиоца на истој адреси. Понуђач коверту оверава печатом и на 

коверти наводи свој тачан назив, адресу,име особе за контакт и број телефона.  

У случају да понуду подноси група понуђача-заједничка понуда, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача, односно заједничкој понуди и навести називе и адресе 

свих учесника у заједничкој понуди. 
  

Место, време и начин отварања понуда:  
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отворити одмах,истог дана,  по истеку рока за подношење 

понуда, то јест 25.08.2014.године  у 12,00 часова за партију 1, 12,30 часова за партију 2. 

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Устаноце Студентски центар „Београд“-

Београд ,Светозара Марковића бр.56 –сала на 1 спрату.Отварању понуда могу присуствовати сва 

заинтересована лица. 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  
Представници понуђача, уколико учествују у поступку отварања понуда, морају имати овлашћење 

које ће предати Комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда за сваку партију 

посебно.  

Рок за доношење одлуке:  
Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку 

наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.  

 

Комуникација се у поступку јавне и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним 

путем, односно путем поште, електронске поште e-mail: brankicap@sc.rs или факсом 011 3637-

270,сваког радног дана у времену од 07,30-15,30 часова. 
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PUBLIC CALL FOR SUBMITTING OFFERS 

 

Name of the contracting party: Institution Student‟s Center “Belgrade” 

Address of the contracting party: Belgrade, Svetozara Markovica 56  

Website of the contracting party: www.sc.rs  

Type of the contracting party: Education 

Type of public procurement procedure: public procurement – open procedure 

Subject type: procurement of goods for the purpose of closing the contract, procurement No. D-2/14 

Number of lots: two lots 

Description of the subject of the public procurement, the name and the label from the general 

dictionary of procurement:  

LOT PRODUCT NAME 
The name and the label from the 

general dictionary of procurement 

FOR EACH LOT: 

I EXTRA LIGHT GAS OIL EURO EL 09134000- Gas oils 

II DIESEL FUEL AND MOTOR GASOLINE  

1) Lead-free motor gasoline EURO PREMIUM BMB 95 09132100-Lead-free gasoline 

2) EURO DIESEL 09134200-Diesel fuel 

 

Criterion, elements of criterion for contract assignment:  

LOT I EXTRA LIGHT GAS OIL EURO EL Contract award criterion is the economically most 

advantageous offer, in accordance with Article 85, Paragraph 1, Item 1 and Paragraph 2 of The Law 

on Public Procurement(«Službeni Glasnik RS» No. 124/12) with the following criterion elements: 

 

- Offered price ............................... up to 80 weights 

-  Payment deadline ....................... up to 20 weights 

 

LOT II DIESEL FUEL AND MOTOR GASOLINE Contract award criterion is the lowest price, in 

accordance with Article 85, Paragraph 1, Item 2 of The Law on Public Procurement(«Službeni 

Glasnik RS» No. 124/12) 

If two or more bids get the same number of ponders, the contracting party shall make the decision to 

award the contract to the bidder who has submitted the first bid.  

 

Mandatory Conditions for participation in the process of public procurement:  

The bidder who participates in the procedure of public procurement must fulfill conditions defined in 

Article 75, Items 1-5 of the Law («Službeni Glasnik RS» No. 124/12), and additional conditions 

defined in Article 76 of the Law («Službeni Glasnik RS» No. 124/12), as well as other additional 

conditions for participating in the procedure of public procurement, the requested means of financial 

security - collateral, specified in Tender documentation.   

 

COLLATERAL 

For lot 1-Extra light gas oil euro el – the contracting party requires from the bidder to submit with 

the offer the following: 

-submit 1 sola Blanco bill of exchange for the seriousness of the offer (the amount of 1.5% of value 

of the offer) with „no protest‟ clause, a copy of signature specimen together with the offer, and the 

bill of exchange authorization, 
-letter of intent from the business bank stating that it shall issue to the contracting party a bank guarantee 

for good performance of work in the extent of 10% value of the agreed price, which is valid 10 days 

longer than the contract duration. 



 

 

 

 

 

The supplier is obliged to submit on the day of the contract conclusion the bank guarantee for good 

performance of work in the extent of 10% value of the agreed price, which is valid 10 days longer than 

the contract duration. 

 

The bank guarantee must be unconditional, payable on the first call, irrevocable and with no right to 

object. 

The submitted bank guarantee cannot contain additional conditions for payment, shorter deadlines from 

those defined by the contracting party, smaller amount than the one defined by the contracting party or the 

change of the local jurisdiction for settling disputes. 

The bidder can submit a guarantee by a foreign bank only if that particular bank has been assigned credit 

rating that is suitable for not less than level 3 of credit quality (investment grade). 

The contracting party shall cash in the bank guarantee for good performance of work if the supplier does 

not fulfill his contractual obligations during the time defined in the contract. 

 

For lot 2- Diesel fuel and motor gasoline - the contracting party requires from the bidder to 

submit with the offer the following: 

- Blank single bill of exchange and bill of exchange authorization, duly verified and signed by an 

authorized person as the instrument of securing paying the financial guarantees for the seriousness of 

the offer (i.e. for meeting the obligations from the offer). The bill of exchange should contain “no 

protest” clause, with due date “at sight” and which is valid 3 days longer than the offer duration; 

- Statement form for delivering the bill of exchange and bill of exchange authorization for good 

performance, irrevocably confirming that he will deliver to the contracting party on the day of the 

contract blank single bill (solo bill) registered, duly verified and signed by the authorized person and 

bill of exchange authorization for good performance of work in the extent of 10 % value of the offer 

with no VAT included,  for the contracting party, which should contain “no protest” clause, with due 

date “at sight” and which is valid 3 days longer than the contract duration. Should deadlines for 

meeting the contractual obligations change during the contract, the validity of single bill (solo bill) must 

be prolonged for the same number of days. 

When submitting the single bill (solo bill) and the bill authorization for good performance, the bidder 

is also obliged to submit copies of specimen cards with specimen signatures of the authorized persons 

of the bidder, as well as the proof of registering the bill – Register of Bills of Exchange from the 

website of the National Bank of Serbia. 

The bidder proves the fulfillment of these conditions in a way prescribed under the Article 77 of the Law, 

and the manner of proving the conditions is defined in Tender documentation.  
                

Information about competent authorities where one can get in time the correct  information on 

tax liabilities, environmental protection, employment protection, work conditions, etc: 

Information about tax liabilities can be obtained from Tax Administration, the Ministry of Finance 

and Economy, Save Maskovica No. 3-5, Belgrade, Serbia www.poreskauprava.gov.rs 

Data on environmental protection can be obtained from the Agency for Environmental Protection, 

Ruze Jovanovic No. 27A Belgrade, www.sepa.gov.rs and from the Ministry of Energy, Development 

and Environmental Protection.  

 

How to collect tender documents, i.e. the website where one can find tender documentation 

available:  
During the whole time period for submitting offers, all interested parties can collect tender documents 

every working day from 08:00-15:00 o‟clock, with attached authorization, at the following address: 

Institution Student‟s Center “Belgrade”, Belgrade, Svetozara Markovica 56, 3
rd

 floor, office No. 305. 

Tender documentation can also be downloaded from the official website of the contracting party - 

www.sc.rs, as well as from the Tenders portal.  
 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/


 

 

 

 

How to submit offers and deadline for submitting offers:  
The deadline for submitting offers is 40 days starting from the day of publishing the public call for 

submitting offers at Tenders Portal, ie. 25.08.2014 until 11:30 AM. The offers will be considered to be 

due if delivered to the address of the contracting party not later than the last day of the specified 

deadline, i.e. until 25.08.2014 until 11:30 AM, regardless of the way the offers were sent.  
 

The offers should be submitted in Serbian, in a sealed envelope or box, marked: НЕ ОТВАРАТИ - 

Понуда за јавну набавку добара: ЕНЕРГЕНТИ, Б(број)Ј(јавне)Н(набавке) Д-2/14 број 

партије_____ (означити број и назив партије), 

(translation: DO NOT OPEN - bid for public procurement of goods: ENERGY-GENERATING 

PRODUCTS, N(Number)P(Public)PR(Procurement) D-2/14 lot No._____ (mark lot name and 

number) 

to the following address: Svetozara Markovica 56 , or personally through the registry office at the same 

address. The bidder has to seal the envelope with a stamp and to provide the exact name, the address, the 

name of the contact person and the phone number.  
In case of a joint bid, the envelope needs to contain information stating it is a group of bidders, and 

the names and the addresses of each participant. 

Place, time and manner of opening the bids:  
Opening of the bids is public. The bids shall be opened straight away, on the day of expiration date 

for submitting the offers, i.e. 25.08.2014 at 12:00 noon for lot 1 and at 12:30 for lot 2. The opening of 

the bids shall take place on the premises of the contracting party in Berlgrade, Svetozara Markovica 

56 – 1st floor. All interested parties are allowed to attend the opening of the bids. 
 

Conditions which the representatives of the bidders must fulfill in order to participate in the 

procedure of the opening of the bids:  
If the representatives of the bidders participate in the opening of the bids, they must have an 

authorization which they must submit to the Commission for Public Procurement before the 

beginning of the opening.  

 

Deadline for making the decision:  
The decision about choosing the best offer shall be made within 25 days from the day of the opening 

of the offers. The contracting party shall send and deliver the decision to all participants within 3 

days since the decision has been made.  

 

In the process of public procurement, the communication has to be in written form, i.e. by e-mail 

brankicap@sc.rs, registered mail or by fax 011 3637-270 Monday-Friday from 7,30AM until 3,30 

PM. 

  


