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НАЗИВ НАРУЧИОЦА:
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
- СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ИНВЕНТАРА РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.1.5.

ВРСТА ПОСТУПКА: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ПО ПАРТИЈАМА
НАПОМЕНА ПОНУЂАЧИМА: УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДЕ ЗА ВИШЕ
ПАРТИЈА НЕОПХОДНО ЈЕ ДА УМНОЖИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ОНОЛИКО
ПАРТИЈА ЗА КОЛИКО ПОДНОСИ ПОНУДУ

ОБЈАВЉЕН ПОЗИВ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ
НАБАВКИ И НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ДОМА
КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:

ДАНА 02.04.2018. ГОДИНЕ

ПОНУДЕ ДОСТАВИТИ НА АДРЕСУ:
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ОБАВИЋЕ СЕ У:

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ,
УЛ.ВУКА КАРАЏИЋА 10.18400 ПРОКУПЉЕ
ПРОСТОРИЈАМА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ
ШКОЛА ПРОКУПЉЕ,УЛ.ВУКА КАРАЏИЋА 10
ДАНА 16.04..2018.ГОДИНЕ У 11:00 ЧАСОВА

УКУПАН БРОЈ СТРАНА:
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ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.5. Назив набавке: набавка добара- Средства за одржавање хигијене и
инвентара
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ,ул. Вука Караџића 10
ПИБ:100414495, МАТ.БР. 07204370, ТЕЛ/ФАХ: 027/334-066
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015-у даљем тексту :Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник
РС” бр.86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел.бр.41-07/18 од 29.03.2018..године и
Решења о именовању Комисије за јавну набавку, дел. бр.42-07/18 од 29.03.2018.године, припремљена
је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку добара: СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ИНВЕНТАРА

С А Д Р Ж А Ј:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ:
- I.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ;
- I.2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ;
II. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ;
- II.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ по чл. 75;
- II.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ по чл. 76;
III. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА по чл. 77;
IV. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
V. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА;
VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ;
VII. ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ - ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ;
VIII. НЕОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ – ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ;
I.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА – ……………………………………ОБРАЗАЦ 1
Изјава понуђача о испуњености обавезних услова, поштовања законских прописа и средствима
финансијског обезбеђења - ……………………………………………………..
ОБРАЗАЦ 2
Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова и поштовања законских прописа ……………………………………………………………………………………………………..ОБРАЗАЦ 2а
Изјава члана групе понуђача о испуњености обавезних услова и поштовања законских прописа ………………………………………………………………………………………..
ОБРАЗАЦ 2б
ПОНУДА – ………………………………………………………………………………………ОБРАЗАЦ 3
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – СПЕЦИФИКАЦИЈА СРЕДСТАВА СА ВРСТАМА И
КОЛИЧИНАМА ---------------------------------------------------------------------------------------------ОБРАЗАЦ 4
ПАРТИЈА БР.1----------------------------------------------------------------------------------------------- ОБРАЗАЦ 4-1
ПАРТИЈА БР.2--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------ОБРАЗАЦ 4-2
ПАРТИЈА БР.3---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ОБРАЗАЦ 4-3
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА – ………………………………………….ОБРАЗАЦ 5
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ који наступа самостално –………………………………… ОБРАЗАЦ 6
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ који наступа са подизвођачима – ……………………… ОБРАЗАЦ 7
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о ангажовању подизвођача – ………………………………….ОБРАЗАЦ 8
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ – ………………………………………………………………ОБРАЗАЦ 9
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ – ………………...ОБРАЗАЦ 10,
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ-НОСИОЦУ ПОСЛА КАО ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА –
………………………………………………………………………………………………………ОБРАЗАЦ 11,
ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ……………………………………………….ОБРАЗАЦ 12
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ОБРАЗАЦ 13
ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – …………………………………………ОБРАЗАЦ 14
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ……………………………………………………….ОБРАЗАЦ 15
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ИЗЈАВА У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊА ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБРАЗАЦ 16
МОДЕЛ УГОВОРА – …………………………………………………………………………….ОБРАЗАЦ 17
МЕНИЧНО ПИСМО ЗА МЕНИЦУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ –.....................................ОБРАЗАЦ 18
ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА– ………………………………………….ОБРАЗАЦ 19
ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ – ………………………………………………………….ОБРАЗАЦ 20

I.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:

Дом ученика средњих школа Прокупље
Ул.Вука Караџића бр.10, 18400 Прокупље
Интернет страница наручиоца:
www.domucenikapk.edu.rs
Е-mail адреса наручиоца:
topdom@beotel.rs
Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка мале вредности- по партијама
Предмет јавне набавке:
Добра- Средства за одржавање хигијене и инвентара

Лице за контакт:
Име и презиме: Милошевић Маја и Мировић Ивана
Функција: Службеници.за јавне набавке
Телефон: 027/334-066,027/815-00-22
Е-mail адреса: topdom@beotel.rs

I.2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
А.Детаљан опис предмета набавке:

Набавка добара по партијама:
1.средства за хигијену
2. инвентар за хигијену
3. средства за машине и уређаје

1.Опис предмета набавке:

НАПОМЕНА:
Неопходно је да сва средства за хигијену и средства за машине
и уређаје буду атестирана, испитана од стране овлашћених
организација и да на декларацији имају дозволу или број
решења надлежног министарства којим се средство одобрава за
употребу.
Опис предмета набавке садржи: природу, техничке карактеристике
добара, технологију монтаже и уградње и обим и количину добара- за
испоруку, специфичности технологије и услова монтаже и испоруке,
локацију-место испоруке као и податке о техничкој документацији и
осталим битним документима на основу којих се реализује набавка и
испорука добара-опреме:
Б.Обавеза поседовања посебне дозволе за обављање делатности:
Важна напомена:
- Обавезно навести податак да ли комплетан предмет јавне набавке или само
део добара, подлежу обавези поседовања посебне дозволе за обављање
делатности.
- Уколико само део добара –опреме подлеже овој обавези навести који је то
проценат у односу на укупну вредност набавке.

2.Ознака предмета набавке:
Редни број
1.
2.

Ознака у ОРН
39800000
39831200

Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из
општег речника набавке:

Назив из ОРН
Производи за чишћење
Детерџенти
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

39831300
39831600
39832000
39832100
39833000
39813000
39831220
39831210

Средства за чишћење пода
Средства за чишћење тоалета
Производи за прање посуђа
Прашак за прање посуђа
Производи против прашине
Пасте и прашкови за чишћење
Средства за одстрањивање масноће
Детерџенти за машине за прање судова

II. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Право учешћа имају сва заинтересована правна лица и предузетници – тј.понуђачи,
који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из конкурсне
документације утврђених у свему према чл.75 и 76. Закона о јавним набавкама и то:

II.1. Обавезни услови за учешће по чл. 75.ЗЈН:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. 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 и
кривично дело преваре.
3. обавезни услов под тачка 3. се не примењује по ЗЈН („Сл.гласник РС, бр.68/2015).

4. 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.
5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
6. да испуњава све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забарану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

II.2. Додатни услови за учешће по чл. 76.ЗЈН:
Да сва понуђена средства испуњавају услове за промет у смислу одобрења од стране надлежних органа
који одобравају промет средстава за хигијену и да су у складу са стандардима који важе у Републици
Србији и то следеће услове:
ЗА ПАРТИЈУ БР.1.- СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ
II.2.1. да понуђени производи из 1. Партије (средства за хигијену) , морају да испуњавају услове о
здравственој исправности, сходно одредбама „Закона о здравственој исправности предмета опште
употребе“ (Сл. гласник РС бр.92/11) и „Правилника о условима у погледу здравствене исправности
предмета опште употребе који се могу стављати у промет“ („Сл. Лист СФРЈ бр.26/83,61/84, 56/86,50/89и
18/91).
II.2.2.Сви понуђени биоцидни производи морају поседовати одговарајуће одобрење за
стављање у промет или морају бити уписани у Привремену листу биоцидних производа за
достављање техничког досијеа.
II.2.3. да понуђени производи из партије бр.1. ( средства за хигијену) под редним бројевима:
1,2,4,6,8,9,13,14,15 морају бити праћени Безбедносним листом за хемикалије.
( ПОНУЂАЧИ СУ ДУЖНИ ДА ДОСТАВЕ ФОТОКОПИЈЕ ДЕКЛАРАЦИЈА И БЕЗБЕДОНОСНИХ
ЛИСТОВА за ставке 1, 2,4,6,8,9,13,14,15 – ИЗ ПАРТИЈЕ БРОЈ 1. у складу са Законом о хемикалијама
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(„Сл.гласник РС бр. 36/2009, 88/2010,92/2011 ,93/2012 и 25/2015)...и Правилника о садржају безбедносног
листа (Сл.гласник РС, бр.100/2011).
Доставити фотокопију Решења о упису у листу биоцидних производа за биоциде под редним бројевима:
1,2 и 13.
II.2.4. да произвођач биоцида има стандарде ISО 9001 и ISО 14001;
ЗА ПАРТИЈУ БР.3.- СРЕДСТВА ЗА МАШИНЕ И УРЕЂАЈE
II.2.5. Партија бр.3( средства за машине и уређаје)- да произвођач поседује важећи сертификат ISO
9001:2008, ISО 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. – доказ фотокопије оверене од стране произвођача a да
понуђач који се бави трговином треба да поседује важеће сертификате за продају и то: ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.- доказ фотокопија оверена од стране понуђача.
II.2.6.- Понуђач је дужан да достави фотокопије декларација и безбедоносних листова за све производе из
партије број 3.
II.2.7. – Понуђач је дужан да за производе под редним бројем: 1,2,3,5,6,7 да достави технички лист- доказ
фотокопија техничких листова
II.2.8. – Понуђач је дужан да за производе под редним бројем: 1 и 2 достави Решење о упису у регистар
хемикалија и извештрај о испитивању- доказ фотокопија решења и извештаја.
ЗА ПАРТИЈУ БР.2.- ИНВЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ НЕ ДОСТАВЉАЈУ СЕ ДОДАТНИ УСЛОВИ.

III.

УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА:

1.

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном
документацијом.

2.

Пожељно је да понуђач обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом
достави у затвореној коверти, затворено и упаковано на начин да се не могу накнадно
убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози као и
да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се понуда први
пут отвара. Напомена: документе финансијског обезбеђења (менице и менична
овлашћења) упаковати неоштећене са осталом траженом документацијом.

3.

Право ућешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о
јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама,
понуђач доказује достављањем доказа уз понуду, који могу бити у неовереним
фотокопијама и у складу са конкурсном документацијом.

4.

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана78. Закона о јавним
набавкама су обавезни да у понуди наведу да су регистровани као понуђачи у
Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре
не морају да доставе доказ о испуњености услова из чл.75.ст.1.тач.1) Извод из
регистра за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
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5.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да захтева од понуђача, чија
је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку изабрана за доделу уговора,
да у року од 5 дана достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа. Уколико понуђач у наведеном року не достави на увид оригинал или оверену
копију захтеваних доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву и
изабрати следећег најповољнијег понуђача.
6.

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и условима
конкурсне документације понуђач доказује:

ИЗЈАВОМ – на обрасцу број 2, 2а, и 2б. Из конкурсне документације.
Испуњеност услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује
достављањем доказа уз понуду, који могу биту у неовереним фотокопијама и у
свему у складу са конкурсном документацијом.
ДОДАТНИ УСЛОВИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ.
НАПОМЕНА:
УКОЛИКО НАРУЧИЛАЦ НАКОН СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ ПОНУДА А ПРЕ
ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ,
ЗАТРАЖИ ОД НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ДА ДОСТАВИ НА УВИД ОРИГИНАЛЕ
ИЛИ ОВЕРЕНЕ КОПИЈЕ СВИХ ИЛИ ПОЈЕДИНАЧНИХ ДОКАЗА О ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА, ТЕК ОНДА ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА СВУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ НА ДОЛЕ
ОПИСАН НАЧИН.

Доказивање обавезних услова:
1. Услов II.1.тачка 1. –Да је регистрован, доказује се:
- За правна лица: Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода
из регистра надлежног Привредног суда
- За предузетнике: Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извода из одговарајућег регистра
Напомена:
• Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија са датумом овере
фотокопије после објављивања позива за достављање понуда.
• Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви
чланови
групе понуђача:
2. Услов II.1.тачка 2. – Није осуђиван, доказује се:
- За правна лица: 1) Уверење Основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре; 2)Уверење Вишег суда- Посебног одељења за
организовани криминал у Београду, којим се потврђује да правно лиценије осуђивано за
кривична дела организованог криминала, 3) Уверење надлежне полицијске управе МУПа којим се потврђује да законски заступник Понуђача није осуђиванза кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
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криминала.Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ
за сваког од њих.
- За предузетнике и физичка лица: Изводом из казнене евиденције, односно уверења
надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре ( захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
Напомена:
• Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.
• Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви
чланови
групе понуђача:
3. Услов II.1.тачка 3. – не примењује се по Закону о јавним набавка („Сл.гласник РС“,
бр.68/2015).
4. Услов II.1.тачка 4. – Измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине,
доказује се:
- За правна лица, предузетнике и физичка лица: Уверењем Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације.
Напомена:
• Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.
• Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви
чланови
групе понуђача:
5. Услов II.1.тачка 5. – Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране
надлежног органа, само ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом за добра која су
предмет јавне набавке.
Напомена:
• Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија са датумом овере фотокопије после
објављивања позива за достављање понуда.
• Овај доказ-дозвола се доставља само за специфичне делатности-производњу и испоруку
добара за које је таква дозвола предвиђена посебним прописом и уколико је то наведено у
конкурсној документацији.

6.Услов II.1.тачка 6. – доказује се Изјавом - Образац 2, 2а и 2б – о испуњености свих
обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
Напомена:
• Наведени доказ се доставља у оригиналу на обрасцу бр. 2, 2а и 2б из конкурсне
документације.
• Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе
понуђача:

Напомена:

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом
подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.
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Доказивање додатних услова:
Додатни услови се достављају уз понуду.(могу бити неоверене
копије)
За додатне услове доставити доказе о томе да добра која се нуде испуњавају све услове по важећим
прописима и стандардима у Републици Србији у вези испуњености услова за употребу и стављање у промет,
атесте о испитивању и друге извештаје издате од стране овлашћених организација И ТО:
ЗА ПАРТИЈУ БР.1.- СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ
.
II.2.1.КОПИЈА ``ПОТВРДЕ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ –ИЗВЕШТАЈА О ИСПИТИВАЊУ
ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ`` ЗА ПОНУЂЕНЕ ПРОИЗВОДЕ из. Партије бр.1 ( средства за хигијену) .,
морају да испуњавају услове о здравственој исправности, сходно одредбама „Закона о здравственој исправности
предмета опште употребе“ (Сл. гласник РС бр.92/11) и „Правилника о условима у погледу здравствене
исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет“ („Сл. Лист СФРЈ
бр.26/83,61/84,56/86,50/89и 18/91).
II.2.2 .КОПИЈЕ ``ОДОБРЕЊА ЗА СТАВЉАЊЕ БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА У ПРОМЕТ`` ИЛИ ``РЕШЕЊЕ
О УПИСУ БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА У ПРИВРЕМЕНУ ЛИСТУ БИОЦИДНИХ ПРОИЗВОДА ЗА
ДОСТАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКОГ ДОСИЈЕА Сви понуђени биоцидни производи морају поседовати одговарајуће
одобрење за стављање у промет или морају бити уписани у Привремену листу биоцидних производа за
достављање техничког досијеа.
II.2.3. да понуђени производи из партије бр.1. ( средства за хигијену) под редним бројевима:
1,2,4,6,8,9,13,14,15, морају бити праћени Безбедносним листом за хемикалије.
( ПОНУЂАЧИ СУ ДУЖНИ ДА ДОСТАВЕ ФОТОКОПИЈЕ ДЕКЛАРАЦИЈА И БЕЗБЕДОНОСНИХ
ЛИСТОВА за ставке 1,2,4,6,8,9,13,14,15 – ИЗ ПАРТИЈЕ БРОЈ 1. у складу са Законом о хемикалијама
(„Сл.гласник РС бр. 36/2009, 88/2010,92/2011 ,93/2012 и 25/2015)...и Правилника о садржају безбедносног
листа (Сл.гласник РС, бр.100/2011).
Доставити фотокопију Решења о упису у листу биоцидних производа за биоциде под редним бројевима:
1,2 и 13.
II.2.4.- За биоцидне производе- Понуђач који се бави трговином доставља фотокопије сертификата за
стандарде ISО 9001 и ISО 14001, оверене од стране произвођача односно да произвођач поседује важећи
сертификат ISО 9001 и ISО14001 оверен од стране самог произвођача.
ЗА ПАРТИЈУ БР.3. СРЕДСТВА ЗА МАШИНЕ И УРЕЂАЈЕ
II.2.5. Партија бр.3( средства за машине и уређаје)- да произвођач поседује важећи сертификат ISO
9001:2008, ISО 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. – доказ фотокопије оверене од стране произвођача a да
понуђач који се бави трговином треба да поседује важеће сертификате за продају и то: ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.- доказ фотокопија оверена од стране понуђача.
II.2.6.- Понуђач је дужан да достави фотокопије декларација и безбедоносних листова за све производе из
партије број 3.
II.2.7. – Понуђач је дужан да за производе под редним бројем : 1,2,3,5,6,7 да достави технички лист- доказ
фотокопија техничких листова
II.2.8. – Понуђач је дужан да за п роизводе под редним бројем 1 и 2 достави Решење о упису у регистар
хемикалија и извештај о испитивању- доказ фотокопија решења и извештаја
ЗА ПАРТИЈУ БР.2- ИНВЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ НЕ ДОСТАВЉАЈУ СЕ ДОДАТНИ УСЛОВИ
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Понуђачи су дужни да након отварања понуда, у поступку стручне оцене понуда, УКОЛИКО НАРУЧИЛАЦ
ЗАХТЕВА
у року који ће бити накнадно одређен (не краћем од два дана), доставе поједине
или све узорке понуђених производа у циљу оцене њиховог квалитета и усаглашености са
захтеваним карактеристикама из приложене техничке спецификације.
У случају да се том приликом, од стране наручиоца утврди постојање техничке и
квалитативне неусаглашености са захтеваним, таква понуда биће одбијена као
неодговарајућа, у том смислу и неприхватљива.

ДОСТАВЉАЊЕ УЗОРАКА СЕ ВРШИ РАДНИМ ДАНОМ ( од понедељка до петка) ДО
ВРЕМЕНА КОЈЕ ОДРЕДИ НАРУЧИЛАЦ, КОМИСИЈА ДОМА ЗАЈЕДНО СЕ ЛИЦЕМ ПОНУЂАЧА
КОЈЕ ВРШИ ИСПОРУКУ УЗОРАКА САЧИНИЋЕ ЗАПИСНИК О ИСПОРУЧЕНИМ УЗОРЦИМА, И
ОВЕРИЋЕ ОБОСТРАНО ОТПРЕМНИЦУ. КОМИСИЈА ДОМА ЋЕ НАКОН УТВРЂИВАЊА
ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА И УСАГЛАШЕНОСТИ СА ПОНУЂЕНИМ У ШТО
КРАЋЕМ РОКУ ВРАТИТИ ПОНУЂАЧУ УЗОРКЕ НА ДОГОВОРЕНИ НАЧИН.

Напомена:
У складу са чл.77. став 4. Закона о јавним набавкама:
• Понуђач и носилац посла – овлашћени члан групе понуђача испуњеност обавезних услова под
II.1. тачка 1 – 6, доказују ''Изјавом понуђача о испуњености обавезних услова, поштовању
законских прописа и средствима финансијског обезбеђења'' (образац 2),
• Подизвођач испуњеност обавезних услова под II.1. тачка 1 – 6, из конкурсне документације
доказујe ''Изјавом подизвођача о испуњености обавезних услова и поштовању законских
прописа'' (образац 2а),
• Члан групе понуђача испуњеност обавезних услова под II.1. тачка 1 – 6, доказује ''Изјавом
члана групе понуђача о испуњености обавезних услова и поштовању законских прописа''
(образац 2б)
уз обавезу понуђача, подизвођача, носиоца посла и члана групе понуђача, чија је понуда оцењена
као прихватљива, да уколико то наручилац у писменој форми захтева у року од 5 (пет) дана од
дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију напред наведених
доказа о испуњености свих или само појединих (тражених), обавезних и додатних услова.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа,
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Наведена изјава мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

страна 9 од 59

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.5. Назив набавке: набавка добара- Средства за одржавање хигијене и
инвентара
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ,ул. Вука Караџића 10
ПИБ:100414495, МАТ.БР. 07204370, ТЕЛ/ФАХ: 027/334-066
Деловодни број: 47-07/18 од 02.04.2018. године
IV. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ИСПОРУКЕ
И СЛ.
Средства за хигијену
Редни број

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10
11
12.

ЈЕД.
МЕРЕ

УКУПНО
ПОТРЕБНА КОЛИЧИНА
ЗА ПЕРИОД ВАЖЕЊА
УГОВОРА

Концентрат за прање и дезинфекцију подова на
бази стабилизованог активног кисеоника из
персирћетне киселине 0,4% ;бактерицид, вируцид,
фунгицид; биоразградив мин 90%; подржава
HACCP; атестиран од стране реф.лаб. ВМА или
Батут
Препарат за прање и хирушку дезинфекцију руку
без испирања на бази два алкохола мин 72%;
бактерицид, вируцид,фунгицид; биоразградив мин
90%; подржава HACCP; атестиран од стране
реф.лаб. ВМА или Батут
Течно абразивно средство за чишћење и полирање
емајлиране и керамичке кухињске и санитарне
опреме на бази калцијум карбоната 30% и натријум
хидроксида 1%. Пак. од 750гр
Средство за прање и гланцање стакла на бази
изопропил алкохола 20%; антистатик; биоразградив
мин 90%; са пумпицом. Пак. од 750мл
Средство за прање и гланцање стакла на бази
изопропил алкохола 20%; антистатик; биоразградив
мин 90%; без пумпице. Пак. од 750мл
Концентровано средство за прање санитарија са
антимикробним дејством на бази
натријумалкилбензенсулфоната 10%, фосфорне
киселине 5% и етанола 5%; садржај површински
активних материја мин 10%;биоразградив 90%

лит

100

лит

100

ком

100

ком

120

ком

10

лит

10

Спреј за намештај од иверице и дрвета на бази 2метоксиметилетокси пропанола.зап. од 300мл
Концентровано средство за уклањање каменца и
неорганских нечистоћа на бази фосфорне киселине
25%; биоразградив 90%
Средство за прање подова и других тврдих
површина које не долазе у контакт с храном, на
бази натријумалкилбензен сулфоната 10%;
биоразградив мин 90%
Освеживач за вц шоље пак од 4 куглице ``бреф``
или одговарајуће

ком

10

лит

10

лит

100

ком

60

ком
Допуна за освеживач просторија за апарат
АИРВИК на батерије 250 мл или одговарајући
Средство за ручно прање и чишћење свих врста ком
тепиха и тапацираног намештаја, паковање 750
мл

10

ДЕТАЉАН ОПИС ДОБАРА

10
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13.

Концентровано средство за дезинфекцију подова,
површина и опреме које могу да дођу у контакт с
храном, на бази стабилизованог активног
кисеоника из персирћетне киселине 15-17%;
бактерицид, вируцид,фунгицид; биоразградив мин
90%; подржава HACCP,атестиран од стране
референтних лабараторија ВМА или Батут

14.

кг
Прашак за машинско прање веша "Duel " или
одговарајуће . На оригиналној амбалажи
производа мора бити утиснут датум
производње, намена, начин употребе, бар код,
рок трајања , увозник, дистрибутер као и
произвођачка декларација.
лит
Омекшивач за веш "Duel" или одговарајуће .
На оригиналној амбалажи производа мора
бити утиснут датум производње, намена,
начин употребе ( до 50мл у машину, до 20мл
на 10литара воде за ручно прање), бар код, рок
трајања , увозник, дистрибутер као и
произвођачка декларација.
лит
Течни одстрањивач флека за бели и шарени
веш „Vanish“ или одговарајуће (5-15% nejonski
tenzidi, <5% izbeljivača na bazi kiseonika,). На
декларацији јасно назначено да се додаје 100
мл уз детерџент за прање веша. На
оригиналној амбалажи производа мора бити
утиснут датум производње, намена, начин
употребе, бар код, рок трајања , увозник,
дистрибутер као и произвођачка декларација.
Влажне марамице без алкохола пак.100/1
пак
Детерџент за ручно прање посуђа, „ Фери“,
лит
„Мер“ или одговарајуће, 1000мл
Прашак за уклањање каменца за веш машине
кг
„Калгон“ или одговарајуће, 500гр

15.

16.

17.
18.
19.

лит

30

200

120

10

25
80

10

Инвентар за хигијену
Редни
број
1.
2.
3.

ДЕТАЉАН
ОПИС ДОБАРА
Џакови за смеће (кесе)
90-120 лит
Кесе за смеће од 20-35
лит
Метла ПВЦ са штапом

Јед.мере

Укупно потребна количина за уговорени период

ком

3000

ком

2500

ком

40
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4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11
12.
13.

14.
15.
16.

Бриско кончани без
дршке
Телескопски брисач за
прозоре
Лопатица са дршком и
четком
Џогер са металном
дршком
Сунђер
За судове``
``маестро`` или
одговарајући
Папирни убруси- у ролни
Двослојни,100%целулоза
Тоалет ролне двослојни,
паковање од 4 комада „
Перфекс“ или
одговарајуће
Алу-фолија шир.30 цм од
30 м
Четка за вц –пластична
са постољем пластичним

ком

50

ком

12

ком

20

ком

20

ком

300

ком

2000

ком

1000

ком

80

ком

20

Телескопоски брисач за
паучину са пајалицом,
могућност продужетка
до 3 м
( за високе плафоне)
Папир за печење ,
шир.30 цм од 30 м
Пајалица за паучину са
дужом дршком
Жица за судове

ком

6

ком

50

ком

10

ком

100

Средства за машине и уређаје

Ред.
бр.

1.

ДЕТАЉАН ОПИС ДОБАРА

Универзално, течно,
високоалкално средство за
прање у професионалним
машинама са садржајем
активног хлора (
натријумхипохлорит мин 1-5%),
садржи калијум- хидрпксид мин
5-10%, Натријум-хидроксид мин
1 до 5%. Не садржи НТА.
Паковање до 25 кг

ЈЕД
МЕРЕ

УКУПНА
ПОТРЕБНА
КОЛИЧИНА
ЗА ПЕРИОД
ВАЖЕЊА
УГОВОРА

пак

23
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Универзално, неутрално
средство за испирање. Садржи
Нејонски сурфактант мин 5 до
15%, Натријум кумен сулфонат
мин 5 до 15%. Не садржи
фосфате, хлор и НТА.

лит

20

Таблетирана споро растапајућа
со, састав: натријум хлорид мин
98,5-99,8%, облик:јастучаст
25х23х15(+-5%), Боја: бела.
Оригинално паковање 25 кг,
пластична кеса, прописно
декларисана, без оштећња
Двокомпонентно средство за
чишћење паро-конвекцијских
пећница, намењено за
професионалну употребу.
Конзистенција: грануле, беле
боје. Тежина једне картуше:123г
Паковање садржи 10 картуша.
Садржи:30% и више натријумхидроксида, < 5% алифатичних
угљоводоника, лимунска
киселина, натријум-карбонат.
Производ се у потпуности
раствара у води. Производ је
класификован и обележен у
складу са Правилником о
класификацији, паковању,
обележавању хемикалије и
одређеног производа у складу са
глобално хармонизованим
системом за класификацију и
обележавање УН ( Сл.гласник
РС, број 105/13) (CLP/GHS)
Средство за негу инокса на бази
парафинског уља. Не садржи
фосфате, хлор и НТА. Паковање
боца са пумпицом 0,75мл
Интензивно средство на
алкалној бази за чишћење
роштиља. Садржи:
Натријумхидроксид мин 5 до
15%, 2-аминоетанол мин 5 до
15%, Амини, Ц12-16 алкилдиметил, Ноксид мин 1до 5%.
Не садржи фосфате, хлор и НТА.
Паковање боца са пумпицом
0,75мл

пак

17

пак

23

ком

15

ком

15

лит

10

Течно средство за уклањање
пене у професионалним
машинама. Садржи: 1,2benzisothiazol-3(2H)-one, 1,2-
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benzisothiazolin-3-one manje
od 0,05%. Не садржи фосфате,
хлор и НТА. Паковање
1000мл.
Рок испоруке добара –по уговору и утврђеној динамици према потребама наручиоца . динамика се креће од
једном недељно, или на 15 дана или једном месечно.
1. Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у Републици Србији ,
захтевима Наручиоца и важећим стандардима квалитета.
2. Понуђач је у обавези да испоруку добара врши сукцесивно, а све према динамици и количини коју
одреди наручилац, РАДНИМ ДАНИМА (од понедељка до петка )у временском интервалу од 08 -14
часова.
3. Испорука добара се врши франко магацим магацин купца-истоварено – на адреси:Дом ученика средњих
школа Прокупље, ул. Вука Караџића 10 Прокупље.
4. Рок испоруке се прецизира од дана пријема позива (поруџбине) представника Наручиоца.
5. Позив (поруџбина) се упућује у писаној форми укључујући и е-mаil.
6. .Наручилац оставља могућност за потребом хитне (изненадне) испоруке, коју је понуђач дужан да
изврши у споразумно утврђеном року.
7. Лице задужено од стране наручиоца, захтев за хитном испоруком упутиће телефоном, с тим да ће
истовремено упутити и писмено требовање/наруџбеницу путем факса или е-mаil-а у којој ће нагласити
да је у питању хитна испорука.
8. Понуђач је дужан да испоручи Наручиоцу ону количину добара коју је Наручилац поручио. Нуђење
веће или мање количине од тражене долази у обзир само ако за то постоје оправдани разлози и то ако се
Наручилац са тим сагласи. Ово важи за производе који нису оригинално упаковани. Под тачним
мерењем подразумева се испорука стварно тражене количине производа изражена у килограмима или
литрима. Материјал (амбалажа) за паковање не урачунава се у количину испоручене робе, осим ако није
произвођачко паковање, папир или неки сличан лаган материјал. Уколико се роба доставља у кутијама,
посудама, бурадима и сл., онда се код мерења мора одбити тара,односно тежина доставне посуде.
9. Наручилац и Понуђач ће путем отпремнице констатовати преузимање добара приликом испоруке. У
случају записнички утврђених недостатака у квалитету, квантитету и очигледних грешака испоручене
робе, Понуђач мора исте отклонити у року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.
10. Рачун (фактура) се испоставља на основу документа - отпремнице којом се верификује квантитет и
квалитет испоруке.
11. Приликом испоруке робе роба мора бити праћена документацијом прописаном Законом о здравственој
исправности предмета опште употребе“ (Сл. гласник РС бр.92/11) и Правилником о условима у погледу
здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет“ („Сл. Лист СФРЈ
бр.26/83, 18/91).

V. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Након прегледа и стручне оцена понуда наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде а све
Прихватљиве понуде рангирају се применом критеријума најниже понуђене цене.
Уколико две или више понуда имају једнак број пондера или исту понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
Уколико две или више понуда имају једнак број пондера, исту понуђену цену и исти рок испоруке избор
најповољније понуде извршиће се жребањем у просторијама наручиоца у присуству представника понуђача
уколико су присутни, односно без присуства представника уколико нису присутни а благовремено су
обавештени о жребању.
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VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је неки од докумената на страном језику понуђач, поред тог
документа мора да достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној
документацији није другачије назначено.
Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) сматрају се страним језицима.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
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: Дом ученика средњих школа Прокупље, улица Вука Караџића. број 10, 18400
Прокупље, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Средства за одржавање хигијене и инвентара,
редни број 1.1.5. , за партију број_____ - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 16.04.2018. године до 10:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.У потврди о
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена по
окончању поступка отварања понуда неотворена, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда обавиће се дана 16.04.2018. године са почетком у 11:00 часова, у просторијама
наручиоца Дома ученика средњих школа Прокупље, на адреси улица Вука Караџића број 10 у Прокупљу.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе наручиоцу писмено овлашћење
за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од
стране одговорног лица понуђача.
Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних захтева наручиоца у
погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.
Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је могуће упоредити
је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних недостатака понуде.
Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво за попуњавање и унос
захтеваних података, а њихова садржина и форма се не могу мењати.
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.
Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у
конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона),који морају бити
потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.У случају да се понуђачи определе
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да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији(изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА
Јавна набавка је обликована по партијама.
ПОНУЂАЧ МОЖЕ ПОДНЕТИ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА ИСТОВРЕМЕНО.
У ТОМ СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ МОРА ПОДНЕТИ ОДВОЈЕНО НА ТАКАВ НАЧИН ДА СЕ ПОНУДА ЗА СВАКУ
ПАРТИЈУ МОЖЕ РАЗМАТРАТИ ПОСЕБНО.
4. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДА
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је
одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом ученика средњих школа
Прокупље, улица Вука Караџића број 10, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара редни број 1.1.5 – Средства за одржавање хигијене и инвентара.
– НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара редни број 1.1.5 – Средства за одржавање хигијене и
инвентара,. – НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара редни број 1.1.5 – Средства за одржавање хигијене и инвентара,.
– НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара редни број 1.1.5 – Средства за одржавање хигијене и
инвентара,. - НЕ ОТВАРАТИ ”.
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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално,
или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу бр.8 наведе да понуду подноси са
подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће
поверити подизвођачу , а који не може бити већи од 50%,
Подизвођачи нису дужни да испуњавају обавезни услов дефинисан чл. 75. став 1.
тачка 5), Закона о јавним
набавкама, осим уколико подизвођачу није поверена испорука
дела добара или свих позиција који
подразумевају овај услов уколико вредност тих добара не прелази 10% укупне вредности добара
Уколико вредност добара која подлежу обавези поседовања посебне дозволе за обављање делатности прелази
10% укупне вредности добара овај услов мора испуњавати и понуђач и подизвођач уколико је истом поверена
испорука добара.
Понуђач у Обрасцу бр.5 и 9. наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
3.конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова .
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење
уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из
члана 81.ст. 3 Закона и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем,
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. конкурсне
документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име
задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци
одговарају задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8.ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене
грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања
понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене. Ако се понуђач не
сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
9. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чл. 3.
тач. 31), 32) и 33) ЗЈН.
У складу са чл.106. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или је
није могуће упоредити са другим понудама.
Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у
време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се јавна набавка неће понављати у току исте буџетске
године односно у наредних шест месеци (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама). Предметну одлуку
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Наручилац ће образложити, навести разлоге обуставе поступка, упутство о правном средству и исту ће објавити
на Порталу јавних набавки и својој интернет страни у року од 3 (три) дана од дана дон
10. АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
11.

.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Минимални рок плаћања је 15, а маскималан је 45 календарских дана од дана пријема рачуна (у складу са
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр.
119/2012) од дана испоруке добара без рекламације и испостављања исправног рачуна. Плаћање се врши
уплатом на рачун понуђача.Авансно плаћање није дозвољено.
Уколико понуђач у понуди захтева авансно плаћање понуда ће бити одбијена.
Плаћање се врши по уговору, након сваке сукцесивне испоруке, с обзиром да се ради о динамици испорукеједном недељно, Или на 15 дана или једном месечно на основу рачуна (фактуре) и и уредно издате отпремнице.
Фактура мора бити сачињена на основу јединичних цена из понуде и стварно испоручене количине по
уговореним позицијама, што се доказује обострано потписаном отпремницом од стране овлашћених лица
наручиоца и понуђача.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА
ФИНАНСИЈСКОГ
ИСПУЊЕЊА
ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
СРЕДСТВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима односно група понуђача је у обавези
да:
УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИТИ
1. достави соло меницу, потписану и оверену и менично овлашћење за озбиљност понуде, која
треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 -(тридесет) дана од дана отварања понуда, попуњену у висини од 2% од укупне вредности
добара без ПДВ-а.
- Уз меницу се доставља и менично писмо попуњено, оверено, потписано на обрасцу из
конкурсне документације, а као прилози достављају се потврда пословне банке понуђача о
регистрацији менице и картон депонованог потписа.
Меница за озбиљност понуде се активира:
а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се
проглашава неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем);
б) ако у законском року на захтев наручиоца не достави на увид оригинале или оверене копије доказа којима
доказује испуњеност услова за учешће
ц)не преда меницу за повраћај аванса и менично писмо .
. Напомена: износи наведени у меничном писму могу бити изражени номинално или процентуално од
вредности понуде, при чему се узима у обзир вредност понуде без ПДВ-а
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику на е-маил: topdom@beotel.rs, 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.
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, јавна набавка редни број 1.1.5.- Средства за одржавање хигијене и
инвентара.
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.
14.,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).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања
понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
15.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ТРЕБА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Вредности се у поступку јавне набавке, у конкурсној документацији и у понуди исказују искључиво у
динарима.
Цена добара која су предмет набавке мора бити изражена у динарима, без пореза на додату вредност, са свим
трошковима које понуђач има у реализацији набавке и са порезом на додату вредност.
Цена мора бити изражена нумерички и текстуално.
Цене које понуди Понуђач биће фиксне у року важности понуде (минимално 30 дана, а ако је понуђач навео
дужи рок важности понуде у обрасцу понуде онда важи тај рок), а након тог рока уговорена јединична цена
добара се може мењати само у изузетним случајевима, ако дође до значајног поремећаја на тржишту што би
проузроковало раст или пад просечних тржишних цена за уговорена добра изнад или испод 5 %, у односу на
понуђену цену добара на дан отварања понуда.
У том случају уговорене стране имају право да у писменој форми, уз образложење и одговарајуће доказе,
затраже сагласност друге уговорне стране за корекцијом цене (повећање или смањење), о чему се, у случају
обостране сагласности, закључује анекс уговора.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је
понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност
извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од Понуђача детаљно образложење
свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему премаЧлану 92. Закона о јавним набавкама.
16.РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде је по Закону о јавним набавкама прописан као минимални рок важења понуде 30
календарских дана) рачунајући од дана јавног отварања понуда. Понуђач може понудити дужи али не и краћи
рок од законом прописаног.
У случају да понуђач у својој понуди наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као
неисправна.
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17.МОДЕЛ УГОВОРА
Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласно
са моделом уговора.
Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.
18.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора најкасније у року од 10 (десет) дана рачунајући од дана јавног
отварања понуда.
Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси Одлуку о додели
уговора, ако је прибавио најмање 1 (једну) прихватљиву понуду.
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће у року од 3 (три) дана рачунајући од дана доношења одлуке,
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
У случају да понуђач чија је понуда прихватљива и изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор,
наручилац може закључити уговор са првим следећим понуђачем са ранг листе чија је понуда прихватљива.
Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не могу започети
пре него што уговор буде закључен.
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8
(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
19.ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за закључење
уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца,
осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: topdom@beotel.rs
или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца Дом ученика средњих школа Прокупље,
улица Вука Караџића број 10, 18400 Прокупље.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и својој
интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца
најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење
понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до
истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење
захтева за заштиту права је 5дана од дана објављивању одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су
подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење
понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца
захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао
знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са
одредбама члана 150. Закона.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара.
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У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено на интернет
страници Републичке комисије за заштиту права, као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1.тачка 6)
Закона, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи
и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив
подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све
напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу
са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.
НАПОМЕНА ПОНУЂАЧИМА: ПРЕ УПЛАТЕ ТАКСЕ СВАКАКО ПРОВЕРИТИ КОД УПРАВЕ
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДА ЛИ ЈЕ ДОШЛО ДО ПРОМЕНЕ ИЗНОСА ИЛИ БРОЈА РАЧУНА.
20.НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ
УГОВОРИМА
Наручилац може одбити понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује доказ који потврђује да је
понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. овог Закона,
2) учинио повреду конкуренције,
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен,
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Понуђач није испуњавао своје
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за
период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ може бити:
- правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења
уговорних обавеза;
- исправа о наплаћеној уговорној казни;
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором;
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи,
односно чланови групе понуђача;
- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим
поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ – правоснажну судску пресуду или коначну одлуку другог
надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац
ако је предмет јавне набавке истоврстан.
21.ЗАШТИТА ИНТЕГРИТЕТА ПОСТУПКА

страна 21 од 59

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.5. Назив набавке: набавка добара- Средства за одржавање хигијене и
инвентара
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ,ул. Вука Караџића 10
ПИБ:100414495, МАТ.БР. 07204370, ТЕЛ/ФАХ: 027/334-066
Деловодни број: 47-07/18 од 02.04.2018. године
Лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припремању конкурсне документације или појединих
њених делова и са њим повезано лице у смислу Закона о јавним набавкама, не може наступати као понуђач
или као подизвођач понуђача , нити може сарађивати са понуђачима или подизвођачима приликом
припремања понуде .
У том случају наручилац је дужан да одбије понуду и да без одлагања обавести надлежне државне органе.
Ако је понуђач, односно подносилац пријаве непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку
корист или покушао да сазна поверљиве информације или да на било који начин утиче на поступање наручиоца
у току поступка јавне набавке, наручилац је дужан да хитно обавести надлежне државне органе. .(члан 23. ЗЈН)
22. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих
лица сноси понуђач.
23. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине 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.
24. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
25. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће доставити Уговор о јавној набавци понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци Наручилац може , у складу са
чланом 113.став 3. Закона о јавним набавкама, да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем
.
Наручилац може у складу са чланом 112. Став 2. Тачка 5. Уколико је поднета само једна понуда да и пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци
Наручилац може у складу са чланом 115. ЗЈН након закључења уговора о јавној набавци без спровођења
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговор не може бити већа од вредности из чл.39.
став 1. ЗЈН односно члама 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских
услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о
јавној набавци. Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других
битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној
документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописом. Променом цене не сматра се
усклађицвање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.
26. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спроведеног поступка јавне набавке повећати
обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности
првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности
из чл 39. ст. 1. ЗЈН.
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Након закључења уговора јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената
уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији,
уговору о јавној набавци односно предвиђени посебним прописима.
Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и
конкурсној документацији.
Изменом уговора о јавној набавци не може се мењати предмет набавке.
У случају измене уговора неручилац је дужан да донесе Одлуку о измени уговора, која садржи све битне
елементе из Прилога 3Л ЗЈН, и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки,
као и да достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
27. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да
садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са Чланом 14. Закона. Неће се сматрати поверљивим докази о
испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената
критеријума и рангирање понуде.
Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним
прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама
до отварања понуда.

*За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о
јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
VII. ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ):
1. Образац 1 - Образац за оцену испуњености услова – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен
печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе
понуђача.
2. Образац 2 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о испуњености обавезних услова, поштовању законских
прописа и средствима финансијског обезбеђења - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена
печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носилоца посла-овлашћеног члана групе
понуђача.
Напомена: Изјаву даје понуђач за самосталне понуде и понуде са подизвођачима и носилац посла овлашћени члан групе понуђача за понуду коју подноси група понуђача.
3. Образац 2а - ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА о испуњености обавезних услова и поштовању законских
прописа - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног
лица свих подизвођача који су ангажовани на реализацији предмета јавне набавке.
Напомена: Изјава се доставља само у случају понуде која се даје са подизвођачима и у том случају
изјаву дају сви ангажовани подизвођачи.
4. Образац 2б - ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА о испуњености обавезних услова и
поштовању законских прописа - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране
одговорних-овлашћених лица свих чланова групе понуђача.
Напомена: Изјава се доставља само у случају понуде коју даје група понуђача и у том случају
изјаву дају сви чланови групе понуђача, осим носиоца посла - овлашћеног члана групе понуђача који
даје изјаву на обрасцу 2.
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5. Образац 3 - Понуда - Понуда мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране
одговорног-овлашћеног лица понуђача.
Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла овлашћени члан групе понуђача.
6. Образац 4 - Образац структуре цене – Спецификација добара - У спецификацији добара- морају
бити унете јединичне цене посебно исказане за добро –средства за одржавање хигијене и инвентара
(за сваку партију) без ПДВ-а, као и збирна рекапитулација са укупним износом исказаним без ПДВ-а,
посебно исказаним ПДВ-ом и укупном ценом са ПДВ-ом. Спецификација добара- мора бити
попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.
Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла овлашћени члан групе понуђача.
7. Образац 5 – Изјава понуђача о начину наступа - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена
печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.
Напомена: За групу понуђача, изјаву попуњава, потписује и оверава само носилац посла овлашћени члан групе понуђача
8. Образац 6 – Подаци о понуђачу који наступа самостално - Образац мора бити попуњен, потписан и
оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.
Напомена: Уколико понуђач наступа са подизвођачима или даје заједничку понуду као група
понуђача исти не попуњава и оверава овај образац.
9. Образац 7 – Подаци о понуђачу који наступа са подизвођачима - Образац мора бити попуњен,
потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача који наступа са
подизвођачима.
Напомена: Понуђач који наступа самостално или даје заједничку понуду као група понуђача не
попуњава и оверава овај образац.
10. Образац 8 – Изјава понуђача о ангажовању подизвођача - Изјава мора бити попуњена, потписана и
оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.
Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају заједничку понуду као група понуђача не
попуњавају и оверавају овај образац.
11. Образац 9 – Подаци о подизвођачу - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од
стране одговорног-овлашћеног лица подизвођача.
Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају заједничку понуду као група понуђача не
попуњавају и оверавају овај образац.
12. Образац 10 – Изјава чланова групе понуђача који подносе заједничку понуду – Образац мора бити
попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица носиоца посла – овлашћеног члана
групе понуђача и сваког члана групе понуђача.
Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не попуњавају и
оверавају овај образац.
13. Образац 11 – Подаци о понуђачу-носиоцу посла као овлашћеном члану групе понуђача- Образац
мора бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица носиоца послаовлашћеног члана групе понуђача.
Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не попуњавају и
оверавају овај образац
14. Образац 12 - Подаци о члану групе понуђача – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од
стране одговорног-овлашћеног лица свих чланова групе понуђача.
Напомена: Носилац посла-овлашћени члан групе понуђача и понуђачи који наступају самостално или
дају понуду са подизвођачима не попуњавају и оверавају овај образац.
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15. Споразум о заједничком наступу групе понуђача.
Напомена: Споразум се доставља само у случају подношења заједничке понуде-понуде групе
понуђача и исти потписују сви чланови групе понуђача.
16. Образац 13 - Изјава понуђача о прихватању услова из конкурсне документације – Образац мора
бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или
носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.
17. Образац 14 – Обрачун трошкова припреме понуде - Образац мора бити попуњен, потписан и
оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана
групе понуђача.
Напомена:
•

Образац се попуњава само уколико понуђач потражује трошкове припреме понуде уколико је
наручилац одустао од набавке.

•

Уколико у складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама не постоји основ за потраживање трошкова
припреме понуде образац се не попуњава и не оверава.

18. Образац 15 – Изјава о независној понуди - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом
од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе
понуђача.
19. Образац 16 – Изјава о коришћењу патената и права инетелектуалне својине - Образац мора бити
попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца
посла-овлашћеног члана групе понуђача.
20. Образац 17 - Модел уговора - Одговорно-овлашћено лице понуђача или носиоца посла-овлашћеног
члана групе понуђача мора да попуни модел уговора, потпише и овери печатом модел уговора на
последњој страни, чиме потврђује да je сагласно са моделом уговора.
21. Образац 18 – менично писмо за меницу за озбиљност понуде

VIII. НЕОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ):
22. Образац 19– Овлашћење представника понуђача - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен
печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе
понуђача.
Напомене:
•

Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда овлашћено лице
предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда иначе не може
присуствовати отварању понуда иако је исту доставило у склопу запечаћене понуде.

•

Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави Овлашћење представника понуђача
за учешће у отварању понуда.

23. Образац 20– Потврда о пријему понуде - Образац попуњава, потписује и оверава овлашћено лице
наручиоца и издаје се само понуђачима који понуду доставе непосредно на адресу наручиоца из позива
за достављање понуде.
•

Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о пријему понуде.
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ОБРАЗАЦ 1.
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца из конкурсне
документације, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће прилоге и обрасце
о испуњености обавезних и додатних услова и то:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

НАЗИВ ДОКУМЕНТА - ОБРАСЦА
ОБРАЗАЦ 1 - Образац за оцену испуњености услова
ОБРАЗАЦ 2 - Изјава понуђача о испуњености обавезних услова, поштовању законских
прописа и средствима финансијског обезбеђења
ОБРАЗАЦ 2а - Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова и поштовању
законских прописа.
ОБРАЗАЦ 2б - Изјава члана групе понуђача о испуњености обавезних услова и
поштовању законских прописа.
ОБРАЗАЦ 3 - Образац понуде.

да

не

да

не

да

не

да

не

да
Да
Да
Да

не
Не
Не
Не

6.

ОБРАЗАЦ 4 - Образац структуре цене
ОБРАЗАЦ 4-1 ПАРТИЈА БР.1
ОБРАЗАЦ 4-2 ПАРТИЈА БР.2
ОБРАЗАЦ 4-3 ПАРТИЈА БР.3

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ОБРАЗАЦ 5 - Изјава понуђача о начину наступа
ОБРАЗАЦ 6 - Подаци о понуђачу који наступа самостално.
ОБРАЗАЦ 7 - Подаци о понуђачу који наступа са подизвођачем.
ОБРАЗАЦ 8 - Изјава понуђача о ангажовању подизвођача.
ОБРАЗАЦ 9 - Подаци о подизвођачу
ОБРАЗАЦ 10 - Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду.
ОБРАЗАЦ 11 – Подаци о понуђачу-носиоцу посла.
ОБРАЗАЦ 12 – Подаци о члану групе понуђача
Споразум о заједничком наступу групе понуђача.
ОБРАЗАЦ 13 – Изјава о прихватању услова из конк. документације
ОБРАЗАЦ 14 – Обрачун трошкова припреме понуде.
ОБРАЗАЦ 15 – Изјава о независној понуди.
ОБРАЗАЦ 16- Изјава у вези коришћења патената и права инетелектуалне својине

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не

20.

ОБРАЗАЦ 17 – Модел уговора о јавној набавци добара.

да

не

21.
22.
23.

ОБРАЗАЦ 18 –менично писмо за меницу за озбиљност понуде
картон депонованог потписа овлашћеног лица
потврда пословне банке о регистрацији менице

М.П
НАПОМЕНА:

да
да
да

не
не
не

Потпис овлашћеног лица

Образац попуњава, потписује и оверава одговорно - овлашћено лице:
- понуђача који наступа самостално
- понуђача који наступа са подизвођачем,
- подизвођача,
- носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача и
- члана групе понуђача.
За подизвођача и члана групе понуђача достављају се само они прилози односно
попуњавају само обрасци који се односе на исте.
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача и сваког
члана групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ 2.
У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12,
14/15 и 68/15) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ бр.1.1.5. од
___________.године,
даје се

И З Ј А В А ПОНУЂАЧА
о испуњености обавезних услова по чл. 75. Закона о јавним набавкама, поштовању законских
прописа и средствима финансијског обезбеђења дефинисаних конкурсном документацијом

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред понуђача
_________________________ из _____________ ул._________________________ бр.____ , изјављујем:
•

да понуђач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у оквиру
поглавља II.1. тачка 1 – 4,

•

да понуђач испуњава обавезни услов из поглавља II.1. тачка 6 и то:
o све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине,
o да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

•

да ће понуђач наручиоцу доставити сва средства финансијског обезбеђења у складу са
износима, роковима и начином утврђеним конкурсном документацијом.

•

да ће понуђач у случају да се понуда истог оцени као прихватљива, уколико то наручилац
у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог
позива наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих
или само појединих - тражених обавезних и додатних услова у свему према Упутству за
доказивање испуњености услова у оквиру пасуса III . .

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 2а.
У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/12,14/15 и 68/15) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ
бр.1.1.5. од __________.године,
даје се

ИЗЈАВА
ПОДИЗВОЂАЧА
о испуњености обавезних услова по чл. 75., Закона о јавним набавкама и поштовању законских
прописа
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред
подизвођача _________________________ из _____________ ул._________________________ бр.____ ,
изјављујем:
•

да подизвођач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у оквиру
поглавља II.1. тачка 1 – 4,

•

да подизвођач испуњава обавезни услов из поглавља II.1. тачка 6 и то:
o све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине,
o да нема забрну обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

•

да ће подизвођач у случају да се понуда са подизвођачем оцени као прихватљива, уколико то
наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема
писменог позива наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа о
испуњености свих или само појединих - тражених обавезних услова у свему према
Упутству за доказивање испуњености услова у оквиру става III .
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

Напомена:

Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у поступку
јавне набавке наступа са више подизвођача.
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ОБРАЗАЦ 2б.
У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/12,14/15 и 68/15) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ
бр.1.1.5. од __________.године,
даје се

ИЗЈАВА
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
о испуњености обавезних услова по чл. 75., Закона о јавним набавкама и поштовању законских
прописа

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред члана
групе понуђача _________________________ из _____________ ул._________________________
бр.____ , изјављујем:
•

да члан групе понуђача, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у
оквиру поглавља II.1. тачка 1 – 4,

•

да члан групе понуђача испуњава обавезни услов из поглавља II.1. тачка 6 и то:
o све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине,
o да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

•

да ће члан групе понуђача у случају да се понуда групе понуђача којој припада оцени као
прихватљива, уколико то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од
5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију
доказа о испуњености свих или само појединих - тражених обавезних и додатних
услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова у оквиру пасуса III .

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

Напомена:

Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико се у
поступку јавне набавке наступа заједничком понудом као група понуђача.
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ОБРАЗАЦ 3
На
основу
позива
за
достављање
понуда
у
поступку
јавне
набавке
мале вредности бр. ______ од ___.___.2018.године, чији је предмет набавка добара – средстава за
одржавање хигијене и инвентара, д о с т а в љ а м о

ПОНУДУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:_______________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача: :___________________________________________________
Матични број _________________________________, ПИБ __________________________
Текући рачун _________________________ код пословне банке ______________________
1. Да квалитетно извршимо набавку и испоруку добара у складу са наведеним условима из конкурсне
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:
а) самостално

б) са подизвођачем

ц) заједничка понуда

Напомена: Заокружити једну од понуђених опција
2.ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
Укупна вредност ПДВ-а по стопи од ___%:
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
Словима:

дин.
дин.
дин.

3. Рок испоруке добара _____ ( _____________) календарских дана од дана пријема требовања
Максимално дозвољен рок испоруке је 4 дана од дана пријема требовања
Уз понуду прилажемо све прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом
4.Важност понуде: ____ ( ______________ ) календарских дана рачунајући од дана отварања понуда ( не може
бити краћи од 30 дана )
5.Рок и начин плаћања:
1.рок плаћања ___ календарских дана од дана испоруке (минимални рок плаћања је 15 дана од
дана настанка ДПО а максимални 45 дана од дана настанка ДПО)
2.начин –вирмански на текући рачун онуђача по моделу уговора о јавној набавци –након
испоруке добара у уговореном року
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 4-1

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ПАРТИЈА БРОЈ 1. –средства за хигијену
Колоне:
1
2
3
Ре ДЕТАЉАН ОПИС ЈЕД.
дн
ДОБАРА
МЕР
и
Е
бр
ој

1

2

3

Концентрат за
прање и
дезинфекцију
подова на бази
стабилизованог
активног кисеоника
из персирћетне
киселине 0,4%
;бактерицид,
вируцид, фунгицид;
биоразградив мин
90%; подржава
HACCP; атестиран
од стране реф.лаб.
ВМА или Батут
Препарат за прање и
хирушку
дезинфекцију руку
без испирања на
бази два алкохола
мин 72%;
бактерицид,
вируцид,фунгицид;
биоразградив мин
90%; подржава
HACCP; атестиран
од стране реф.лаб.
ВМА или Батут
Течно абразивно
средство за
чишћење и
полирање
емајлиране и
керамичке
кухињске и
санитарне опреме
на бази калцијум

4
Јед.
ЦЕНА
БЕЗ
ПДВ-а
(динара)

5
УКУПНО
ПОТРЕБН
А
КОЛИЧИ
НА
ЗА
ПЕРИОД
ВАЖЕЊА
УГОВОРА

лит

100

лит

100

ком

100

6
Износ
Пдв-а

7
Јед.
Цена
Са
пдвом

8
Укупна
вредност
за потребну
количину

9
Назив робе која
се нуди и назив
произвођача

5*7
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4

5

6

7

8

9

карбоната 30% и
натријум
хидроксида 1%.
Пак. од 750гр
Средство за прање и
гланцање стакла на
бази изопропил
алкохола 20%;
антистатик;
биоразградив мин
90%; са пумпицом.
Пак. од 750мл
Средство за прање и
гланцање стакла на
бази изопропил
алкохола 20%;
антистатик;
биоразградив мин
90%; без пумпице.
Пак. од 750мл
Концентровано
средство за прање
санитарија са
антимикробним
дејством на бази
натријумалкилбензе
нсулфоната 10%,
фосфорне киселине
5% и етанола 5%;
садржај
површински
активних материја
мин
10%;биоразградив
90%

ком

120

ком

10

лит

10

Спреј за намештај
ком
од иверице и дрвета
на бази 2метоксиметилетокс
и пропанола.зап. од
300мл
Концентровано
лит
средство за
уклањање каменца и
неорганских
нечистоћа на бази
фосфорне киселине
25%; биоразградив
90%
Средство за прање
лит
подова и других
тврдих површина
које не долазе у

10

10

100

страна 32 од 59

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.5. Назив набавке: набавка добара- Средства за одржавање хигијене и
инвентара
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ,ул. Вука Караџића 10
ПИБ:100414495, МАТ.БР. 07204370, ТЕЛ/ФАХ: 027/334-066
Деловодни број: 47-07/18 од 02.04.2018. године
контакт с храном,
на бази
натријумалкилбензе
н сулфоната 10%;
биоразградив мин
90%
Освеживач за вц
шоље пак од 4
куглице ``бреф``
или одговарајуће

ком

60

Допуна за
освеживач
просторија за
апарат АИРВИК
на батерије 250 мл
или одговарајући
Средство за ручно
прање и чишћење
свих врста тепиха
и тапацираног
намештаја,
паковање 750 мл

ком

10

ком

10

13.

Концентровано
средство за
дезинфекцију
подова, површина и
опреме које могу да
дођу у контакт с
храном, на бази
стабилизованог
активног кисеоника
из персирћетне
киселине 15-17%;
бактерицид,
вируцид,фунгицид;
биоразградив мин
90%; подржава
HACCP,атестиран
од стране
референтних
лабараторија ВМА
или Батут

лит

30

14.

Прашак за
машинско прање
веша "Duel " или
одговарајуће . На
оригиналној
амбалажи
производа мора
бити утиснут
датум
производње,

кг

200

10

11

12.
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намена, начин
употребе, бар код,
рок трајања ,
увозник,
дистрибутер као и
произвођачка
декларација.
Омекшивач за веш лит
"Duel" или
одговарајуће . На
оригиналној
амбалажи
производа мора
бити утиснут
датум
производње,
намена, начин
употребе ( до
50мл у машину, до
20мл на 10литара
воде за ручно
прање), бар код,
рок трајања ,
увозник,
дистрибутер као и
произвођачка
декларација.
16. Течни
лит
одстрањивач
флека за бели и
шарени веш
„Vanish“ или
одговарајуће (515% nejonski
tenzidi, <5%
izbeljivača na bazi
kiseonika,). На
декларацији јасно
назначено да се
додаје 100 мл уз
детерџент за
прање веша. На
оригиналној
амбалажи
производа мора
бити утиснут
15.

120

10
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датум
производње,
намена, начин
употребе, бар код,
рок трајања ,
увозник,
дистрибутер као и
произвођачка
декларација.
17. Влажне марамице
без алкохола
пак.100/1
18. Детерџент за
ручно прање
посуђа, „ Фери“,
„Мер“ или
одговарајуће,
1000мл
19. Прашак за
уклањање
каменца за веш
машине „Калгон“
или одговарајуће,
500гр

пак

25

лит

80

кг

10

Укупна вредност ПАРТИЈЕ изражена у динарима без ПДВ-а:
Укупна вредност ПДВ-а по стопи од______%:

дин.
дин.

Укупна вредност добара изражена у динарима са ПДВ-ом
Словима:

дин.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 4-2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ------------- СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
ПАРТИЈА БРОЈ 2. –инвентар за хигијену
Колоне:
1

Ре
дн
и
бр
ој

2

ДЕТАЉАН
ОПИС
ДОБАРА

3

Јед.
мере

4

Цена
по
јед.ме
ре без
ПДВа

5

Укупно
потребна
количина
за
уговорени
период

Џакови за
смеће (кесе)
90-120 лит
Кесе за смеће
од 20-35 лит

ком

3000

ком

2500

3.

Метла ПВЦ са
штапом

ком

40

4.

Бриско
кончани без
дршке

ком

50

5.

телескопски
брисач за
прозоре

ком

12

6.

Лопатица са
дршком и
четком
Џогер са
металном
дршком
Сунђер
За судове``
``маестро``
или
одговарајући
Папирни
убруси у
ролни
двослојни,100
%целулоза
Тоалет ролне
двослојни,пак
овање од 4

ком

20

ком

20

ком

300

ком

2000

ком

1000

1.

2.

7.

8.

9.

10.

6

Изн
ос
пдв
-а

7

Цена по
Јед.мере
СА
ПДВ-ом

8
Укупна
вредност
потребне
количине
Са пдв-ом

9
Назив робе која
се нуди и назив
проиизвођача

5*7
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11

12.

13.

14.

15.

16.

комада
„Перфекс“
или
одговарајуће
Алу-фолија
шир.30 цм од
30 м
Четка за вц –
пластична са
постољем
пластичним

Телескопоски
брисач за
паучину са
пајалицом,
могућност
продужетка
до 3м
( за високе
плафоне)
Папир за
печење ,
шир.30 цм од
30 м
Пајалица за
паучину са
дужом
дршком
Жица за
судове

ком

80

ком

20

ком

6

ком

50

ком

10

ком

100

Укупна вредност ПАРТИЈЕ изражена у динарима без ПДВ-а:
Укупна вредност ПДВ-а по стопи од _____%:
Укупна вредност ДОБАРА изражена у динарима са ПДВ-ом
Словима:

дин.
дин.
дин.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 4-3
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ--- СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
ПАРТИЈА БРОЈ 4. –средства за машине и уређаје
Колоне:
1
2
3
4
5
6
7

Ред.
бр.

1.

2.

3
.

ДЕТАЉАН ОПИС
ДОБАРА

ЈЕД
МЕРЕ

Универзално, течно, пак
високоалкално
средство за прање у
професионалним
машинама са
садржајем активног
хлора (
натријумхипохлорит
мин 1-5%), садржи
калијум- хидрпксид
мин 5-10%,
Натријум-хидроксид
мин 1 до 5%. Не
садржи НТА.
Паковање до 25 кг
Универзално,
лит
неутрално средство
за испирање.
Садржи Нејонски
сурфактант мин 5 до
15%, Натријум
кумен сулфонат мин
5 до 15%. Не садржи
фосфате, хлор и
НТА.
Таблетирана споро
растапајућа со,
састав: натријум
хлорид мин 98,599,8%,
облик:јастучаст
25х23х15(+-5%),
Боја: бела.
Оригинално
паковање 25 кг,
пластична кеса,
прописно
декларисана, без

пак

ЦЕНА
ПО
ЈЕД.
МЕР
БЕЗ
ПДВ-А

УКУПНА
ПОТРЕБН
А
КОЛИЧИ
НА
ЗА
ПЕРИОД
ВАЖЕЊА
УГОВОРА

ИЗНОС
ПДВ-А

ЦЕНА ПО
ЈЕД. МЕРЕ
СА ПДВОМ

8

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПОТРЕБНЕ КОЛИЧИНЕ СА
ПДВ-ОМ

5*7

23

20

17
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4
.

5
.

6
.

оштећња
Двокомпонентно
пак
средство за чишћење
паро-конвекцијских
пећница, намењено
за професионалну
употребу.
Конзистенција:
грануле, беле боје.
Тежина једне
картуше:123г
Паковање садржи 10
картуша.
Садржи:30% и више
натријумхидроксида, < 5%
алифатичних
угљоводоника,
лимунска киселина,
натријум-карбонат.
Производ се у
потпуности раствара
у води. Производ је
класификован и
обележен у складу са
Правилником о
класификацији,
паковању,
обележавању
хемикалије и
одређеног производа
у складу са глобално
хармонизованим
системом за
класификацију и
обележавање УН (
Сл.гласник РС, број
105/13) (CLP/GHS)
Средство за негу
инокса на бази
парафинског уља.
ком
Не садржи фосфате,
хлор и НТА.
Паковање боца са
пумпицом 0,75мл
Интензивно средство
на алкалној бази за
чишћење роштиља.
ком
Садржи:
Натријумхидроксид
мин 5 до 15%, 2аминоетанол мин 5
до 15%, Амини, Ц1216 алкил-диметил,

23

15

15
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Ноксид мин 1до 5%.
Не садржи фосфате,
хлор и НТА.
Паковање боца са
пумпицом 0,75мл
7

Течно средство за
уклањање пене у лит
професионалним
машинама.
Садржи:
1,2benzisothiazol3(2H)-one,
1,2benzisothiazolin-3one
manje
od
0,05%. Не садржи
фосфате, хлор и
НТА.
Паковање
1000мл.

10

Укупна вредност ПАРТИЈЕ изражена у динарима без ПДВ-а:
Укупна вредност ПДВ-а по стопи од _____%:
Укупна вредност ДОБАРА изражена у динарима са ПДВ-ом
Словима:

М.П

дин.
дин.
дин.

Потпис овлашћеног лица
__________________________
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ОБРАЗАЦ 5.

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА

У поступку јавне набавке мале вредности, наступам и подносим понуду на следећи начин:

А) САМОСТАЛНУ ПОНУДУ

Б) ПОНУДУ СА СЛАДЕЋИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА:
1. ______________________________________________________ назив подизвођача
2. ______________________________________________________ назив подизвођача
3. ______________________________________________________ назив подизвођача
В) ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ СА ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
1. ______________________________________________________ носилац посла
2. ______________________________________________________ члан групе
3. ______________________________________________________ члан групе
4. ______________________________________________________ члан групе
5. ______________________________________________________ члан групе

Напомена:

Заокружити начин на који се подноси понуда и унети податке о подизвођачима или
носиоцу посла и члановима групе понуђача уколико се понуда подноси на тај начин.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 6.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
који наступа самостално

Пословно име или скраћени назив
Улица и број
Адреса седишта
Место
Општина
Одговорно – овлашћено лице
(законски заступник)
Особа за контакт односно лице
овлашћено за сатављање понуде и
телефон тог лица
Текући рачун предузећа и посл.банка

1._____________________ банка_________
2._____________________ банка_________

Матични број понуђача
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-mail
Напомена да ли
понуђач
уписан
Регистар
понуђача
складу са ЗЈН

је
у
у

Заокружити:
1. ДА
2. НЕ

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 7.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
који наступа са подизвођачима

Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта

Улица и број
Место
Општина

Одговорно – овлашћено лице
Особа за контакт
Текући рачун предузећа и посл.банка
Матични број понуђача
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-mail
Напомена да ли
понуђач
уписан
Регистар
понуђача
складу са ЗЈН

је
у
у

Заокружити:
1. ДА
2. НЕ

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 8.

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
За делимичну реализацију јавне набавке мале вредности, ангажујем следеће подизвођаче:

Ред.
бр.

ВРСТА - ПОЗИЦИЈЕ ДОБАРА
ПОВЕРЕНЕ ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ПРОЦЕНТУАЛНО
УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА

%

1.

2.

3

4

5.
УКУПНО ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ СВИХ ПОДИЗВОЂАЧА:

_____ %

Напомена: Укупно учешће свих подизвођача у предмету јавне набавке не сме прећи 50%
од укупне вредности добара-средстава и инвентар за чишћење.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

страна 44 од 59

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.5. Назив набавке: набавка добара- Средства за одржавање хигијене и
инвентара
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ,ул. Вука Караџића 10
ПИБ:100414495, МАТ.БР. 07204370, ТЕЛ/ФАХ: 027/334-066
Деловодни број: 47-07/18 од 02.04.2018. године

ОБРАЗАЦ 9.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта

Улица и број
Место
Општина

Одговорно – овлашћено лице
Особа за контакт
Текући рачун предузећа и посл.банка
Матични број
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-mail
Напомена да ли
понуђач
уписан
Регистар
понуђача
складу са ЗЈН

је
у
у

Заокружити:
1. ДА
2. НЕ

Напомена: Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у
поступку јавне набавке наступа са више понуђача.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 10.

ИЗЈАВА
ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да у поступку јавне набавке мале вредности –јавна набавка добара- средства за
одржавање хигијене и инвентара подносимо заједничку понуду и наступамо као група понуђача.
Овлашћујемо члана групе ________________________________ из ________________,
ул. ___________________________ бр. ____, да као носилац посла - овлашћени члан групе понуђача у
име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем, потпише и овери уговор о јавној
набавци добара- средства и инвентар за чишћење.

ПУН НАЗИВ ЧЛАНА
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

ВРСТА-ПОЗИЦИЈА
ДОБАРА ПОВЕРЕНА ЧЛАН
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

ПОТПИС И ПЕЧАТ
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ЧЛАНА
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Носилац посла:
м.п.

________________

м.п.

________________

м.п.

________________

м.п.

________________

Члан групе:

Члан групе:

Члан групе:
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ОБРАЗАЦ 11.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
-НОСИОЦУ ПОСЛАКАО ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта

Улица и број
Место
Општина

Одговорно – овлашћено лице
Особа за контакт
Текући рачун предузећа и посл.банка
Матични број
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-mail
Напомена да ли
понуђач
уписан
Регистар
понуђача
складу са ЗЈН

је
у
у

Заокружити:
1. ДА
2. НЕ

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 12.
ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта

Улица и број
Место
Општина

Одговорно – овлашћено лице
Особа за контакт
Текући рачун предузећа и посл.банка
Матични број
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-mail
Напомена да ли
понуђач
уписан
Регистар
понуђача
складу са ЗЈН

је
у
у

Заокружити:
1. ДА
2. НЕ

Напомена: Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико
се у поступку јавне набавке наступа као група понуђача.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 13.

И З Ј А В А
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач ______________________________________ из ___________________ ул.
_______________________________ бр. ____ овом изјавом потврђује да у потпуности
прихвата све услове из конкурсне документације за реализацију јавне набавке мале вредности
бр. 1.1.5- средства за одржавање хигијене и инвентара.
Понуђач је сагласан да понуда за реализацију предмета набавке не буде прихваћена
уколико се прегледом документације утврди да иста не испуњава неки од тражених услова.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

НАПОМЕНА:
•

За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само
понуђач.

•

За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла
- овлашћени члан групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ 14

ОБРАЧУН
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Трошкови припреме понуде који се потражују:
Ред.бр.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ИЗНОС

1.

дин.

2.

дин.

3.

дин.

4.

дин.

5.

дин.

Укупан износ трошкова који се потражује:

дин.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
МП

Н а п о м е н а:
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12,14/15 и
68/15):
•

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.

•

Накнада трошкова може се тражити само у случају обуставе поступка јавне набавке из
разлога који су на страни наручиоца када је исти дужан да понуђачу надокнади само
трошкове:
-

израде узорка или модела ако је конкурсном документацијом предвиђена израда истих и
уколико су исти израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца као и,
прибављања средстава финансијског обезбеђења.

све под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
•

Напомена: Уколико понуђач попуни и овери Образац 15 - Обрачун трошкова припреме понуде
сматраће се да исти потражује обрачунате трошкове.
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ОБРАЗАЦ 15
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12,14/15 и 68/15), д а ј е с е

И З Ј А В А
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под

пуном

кривичном

и

материјалном

___________________________________ (уписати

одговорношћу

назив понуђача),

испред

понуђача

из _________________ ул.

__________________________ бр. _________, изјављујем да је понуда бр._____ за испоруку
добара ______________________________________________ који су предмет ЈНМВ бр.______
сачињена и поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинетресованим
лицима.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ 16.
На основу члана 74. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“,бр. 124/12,14/15 и 68/2015)

ИЗЈАВА
У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
Под пуном

материјалном и

кривичном одговорношћу испред понуђача

_______________________________________ (уписати назив понуђача), из __________________
Ул. ._____________________________________ бр_____ , изјављујемо да сносимо накнаду за
коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине
трећих лица.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.

____________________________
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ОБРАЗАЦ 17.
МОДЕЛ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ИНВЕНТАРА
ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ __
Уговорне стране :
1. ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ, ул Вука Караџића 10, матични број 07204370,
ПИБ 100414495, који заступа директор Јелена Вуковић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ).
2.

___________________________________________________
из
________________,
ул.
_____________________бр. _____, матични број _____________, ПИБ ________________, текући рачун
бр. _________________________________ код пословне банке _____________________, кога заступа
директор __________________________________________, (у даљем тексту ДОБАВЉАЧ).

Предмет Уговора о јавној набавци добара
Члан 1.
Предмет уговора о јавној набавци добара је куповина добара и ближе је одређен усвојеном понудом
Добављача , дел.број Добављача број _______од _______, и дел. бр. Наручиоца ______ од ___. ___. 2018.
године,за партију број __ назив партије _________________________________ која је дата у прилогу и чини
саставни део овог Уговора.
Уговор о јавној набавци добара обухвата и услугу превоза и испоруке добара франко магацин
Наручиоца са истоваром.
Уговор се закључује на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 1.1.5. од
________.2018.године.
Члан 2.
Набавка добара вршиће се путем сукцесивне испоруке добара током трајања уговора а у складу са
динамиком споразумно утврђеном.
Добављач се обавезује да у складу са споразумно утврђеном динамиком обезбеди благовремену и
уредну испоруку , неопходну за реализацију уговорених испорука у уговореним роковима и у складу са
важећим прописима и стандардима.
Вредност добара - цена
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да је укупна цена свих добара у партији број ___ назив партије
_________________________________-- који су предмет Уговора износи:
______________ динара без ПДВа, обрачуната вредност ПДВ-а по стопи од ____ % износи ____________ динара, што чини укупан износ
________________ динара са ПДВ-ом , који је добијен на основу количина добара и јединичних цена из
усвојене понуде Добављача, дел.број Добављача _______ од ___. ___. 2018. Године и дел. Број Наручиоца број
______ од _________2018.
Након закључења уговора о јавној набавци добара уговорена цена и други битни елементи уговора се
могу мењати само из објективних разлога који су јасно и прецизно одређени конкурсном документацијом и
овим уговором односно уколико су предвиђени посебним прописима. .
Осим вредности добара неопходних за извршење уговора, цена обухвата и све остале зависне трошкове
Добављача.

Наручилац и добављач могу вршити промену уговорене цене ако дође до промена на тржишту
(промена курса евра, уколико произвођач донесе одлуку о промени цене што добављач мора
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доказати). У складу са чланом 115 Закона наручилац може повећати обим предмета набавке, с тим да
се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог
уговора . Промена цена врши се Анексом, на основу писменог и образложеног захтева уговорне стране
која захтева промену, са доказима у прилогу захтева. Промена осталих одредаба, нарочито период
важења уговора, врши се Анексом када за то постоје оправдани разлози које једна или друга уговорна
страна истакне и документује на несумњив начин.
Реализација предмета јавне набавке
Члан 4.
ДОБАВЉАЧ ће испоруку уговорених добара реализовати на следећи начин:
1. самостално без ангажовања подизвођача,
2. самостално уз ангажовање следећих подизвођача:
- _______________________________________________ (назив подизвођача), са седиштем у
___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________,
коме
је
поверена
испорука
следећих
добара
__________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене
вредности добара,
- _______________________________________________ (назив подизвођача), са седиштем у
___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________,
коме
је
поверена
испорука
следећих
добара
__________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене
вредности добара
Преко наведених подизвођача реализује се укупно ____ % уговорене вредности добара
Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих уговорених обавеза, што се односи и на добра
испоручена од стране подизвођача, као да их је сам испоручио.
3. заједнички као група понуђача коју чине:
- _______________________________________________ (назив носиоца посла), са седиштем у
___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________,
коме
је
поверена
испорука
следећих
добара
__________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене
вредности добара,
- _______________________________________________ (назив члана групе), са седиштем у
___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________,
коме
је
поверена
испорука
следећих
добара
__________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене
вредности добара,
- _______________________________________________ (назив члана групе), са седиштем у
___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________,
коме
је
поверена
испорука
следећих
добара
__________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене
вредности добара.
Добављач – носилац посла односно овлашћени члан групе понуђача одговара Наручиоцу за извршење
уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.
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Услови и начин плаћања
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору врши на следећи начин:
- плаћање у року од __ календарских дана (по понуди) након сваке благовремене и уредне испоруке на основу
фактуре и обострано оверене отпремнице
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним могућностима буџета
Републике Србије.
Рок испоруке
Члан 6.
Добављач се обавезује да уговорене количине испоручује у складу са споразумно утврђеном динамиком
на један од следећих начина:
-једном недељно
-на 15 дана
-једном месечно
Добављач испоручује добра на основу писменог требовања у року од ___ дана од дана пријема требовања,
у радно време наручиоца, радним данима, у периоду од 08-14 часова, франко магацин купца –истоварено.
Члан 7.
Рок испоруке добара се продужава на захтев Добављача :
- у случају ванредних околности које нису изазване кривицом Добављача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- у случају измене спецификације добара по налогу Наручиоца под условом да обим и врста уговорених
количина по измењеној документацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених количина
Захтев за продужење рока испоруке Добављач у писменој форми подноси Наручиоцу одмах чим настану
околности путем факса или мејла.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе постигну писмени
споразум.
У случају да Добављач не испуњава предвиђену динамику испоруке , наручилац има право да након две
или више неуредних испорука и писменог упозорења од стране наручиоца, раскине уговор.
.
Члан 8.
Добављач се обавезује да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року.
Добављач се обавезује, да у случају спречености да благовремено изврши испоруку, одмах чим наступе
околности, о томе телефоном и факсом обавести наручиоца.
Уколико добављач не испоручи благовремено уредно требована добра, наручилац задржава право да за тај
случај набави од другог добављача потребна добра.
Ако је Наручилац због кашњења у испоруци добара претрпео штету може захтевати накнаду штете, као
и разлику у цени за набављена добра од другог добављача ако је био принуђен да добра набави због кашњења
испоруке услед кривице Добављача.
Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.
Обавезе Наручиоца
Члан 9.
Наручилац се обавезује да прими испоруку на уговорен начин и да Добављачу уредно врши исплате за
испоручена добра по уговореној цени под условима и на начин одређен члановима 5. И 6.. Уговора .
Наручилац је дужан да одреди овлашћено лице за контакт са добављачем и да обезбеди несметан
приступ возилу добављача до магацина наручиоца.
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Члан 10
Добављач гарантује да сва испоручена добра испуњавају све захтеве у погледу одговарајућег квалитета,
да су техничке специификације испоручених добара усаглашене са понуђеним у поступку јавне набавке и да су
у складу са стандардима који важе у Републици Србији и прописима који уређују промет добара.
Члан 11.
Добра која се испоручују морају бити праћена одговорајућом документацијом у складу са Законом.
Уколико Наручилац утврди да испоручена добра не одговарају стандардима и спецификацији
уговорених добара има право да одмах изврши поврћај добара уз рекламацију и сачињавање записника о томе.
Уколико је рекламација оправдана Добављач је дужан да о свом трошку испоручи друга добра који
одговарају уговореном квалитету.
Раскид Уговора
Члан 12.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико добављач касни са испоруком
дуже од 15 календарских дана.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико испоручена добра не одговарају
прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди добављача а добављач одбија да
поступи по рекламацији.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Уговор се раскида у писменој форми.
Уколико се ради о једностраном раскиду уговора Наручилац је у обавези да сачињени Уговор о раскиду
достави добављачу.
Остале одредбе
Члан 13.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о јавним набавкама и
Закона о облигационим односима.
Члан 14.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
- понуда Добављача (дел бр.добављача ________ од _____. _____. 2018. Године и дел. Број наручиоца
_________ од ___________ године).
-динамика испоруке
Члан 15.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се
надлежност Привредног суда у Нишу.
Члан 16
Овај Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна и закључује се за период до ______.2019.
године. Уговорне стране су сагласне да ће се фактурисање за испоручену робу по ценама из усвојене понуде
која је саставни део овог уговора, вршити за сву робу наручену и испоручену након датума закључења уговора.
Уговорне стране су сагласне да се уговор може извршити (у смислу испоруке целокупно уговорене количине ) и
пре истека уговореног периода од годину дана , уколико је Наручилац принуђен, с обзиром да је буџетски
корисник, да због финансијских могућности наручи добра у одређеном периоду
Члан 17.
Овај Уговор је сачињен у 2 (два) истоветна примерка, по 1 (један) за сваку уговорну страну.
НАРУЧИЛАЦ:

МП

МП

ДОБАВЉАЧ:

Сагласан са моделом уговора: МП ____________________ (потпис понуђача)
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На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета,
ДУЖНИК:

Пун назив и седиште:_______________________________________________________
ПИБ: _______________________ Матични број:___________________________
Текући рачун:_______________________________________код: ______________назив
банке

Издаје

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК:
(поверилац)

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ, ул. Вука Караџића 10
ПИБ: 100414495 Матични број: 07204370
Жиро- рачун: 840-148661-54 код Управе за трезор

Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену соло меницу сер. бр. ________________________ као
средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
ПРОКУПЉЕ, Ул. Вука Караџића 10, Прокупље , као Повериоца, да може меницу која је попуњена на
износ од ______________ динара
(И словима______________________________динара), по позиву
наручиоца за јавну набавку добара-средства за одржавање хигијене и инвентара, за партију бр.____,
назив партије _____________________________, као средство финансијског обезбеђења за
ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ попуњену у висини од 2% од укупне вредности понуде без ПДВ-а,
поднети на наплату уколико дужник не приступи потписивању уговора о јавној набавци по позиву
наручиоца у датом року а буде изабран као најповољнији понуђач , или по позиву наручиоца не
достави оригинале или оверене копије доказа на увид или уколико приликом закључења уговора не
преда меницу за повраћај аванса и менично писмо .
Издата соло меница сер.бр.___________________ може се поднети на наплату у року
предвиђеном конкурсном документацијом с тим да евентуални продужетак рока за потписивање
уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана
за који ће бити продужен и рок за потписивање уговора.
Овлашћујемо Дом ученика средњих школа Прокупље, ул. Вука Караџића 10, као Повериоца да
у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности – соло менице,
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, и да вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем
налога
за
наплату
на
терет
текућег
рачуна
Дужника
бр._________________
______________________код ______________________Банке а у корист жиро- рачуна Повериоца број
840-148661-54 код Управе за трезор.
Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена
овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са
рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката
од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и
на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника
____________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један)
примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
Прилог: ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
-картон депонованих потписа
-потврда
пословне
банке
о
_______________________________
регистрацији менице
Место и датум издавања Овлашћења:
Потпис овлашћеног лица
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Деловодни број: 47-07/18 од 02.04.2018. године
ОБРАЗАЦ 19

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
___________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)

из _________________________________ ул. _______________________________
бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и
испред понуђача: ______________________________из ______________________,
ул.______________________ бр._____, може да учествује у поступку отварања понуда
за јавну набавку мале вредности бр. ____________ и предузима све радње прописане
Законом о јавним набавкама.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности и у
друге сврхе се не може користити.

Дана, ____. ____. 2018. године

м.п.

Понуђач
___________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда
овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања
понуда иначе не може активно учествовати у поступку отварању понуда иако је
исту доставило у склопу запечаћене понуде.
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ОБРАЗАЦ 20
На основу члана 102. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12,14/15 и 68/15), д а ј е с е

ПОТВРДА
О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ
За јавну набавку мале вредности бр. _____ .
Овом потврдом Наручилац ____________________________________ из
___________________ ул._________________________ бр._____, потврђује да је од
стране _________________________ (име и презиме ов.лица понуђача), као овлашћеног
представника Понуђача _________________________________ из __________________
ул. ___________________________________ бр. ____,
предата Понуда
бр.______ од ___.___.2018.године за Јавну набавку мале вредности бр._____ од
___.___.2018.године, за партију бр.______________________________________
______________________________________________________________
Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр.________ од
___.___.2018.године.

Датум пријема понуде:
Време пријема понуде:
Овлашћено лице наручиоца:
Потпис:

____.____.2018.године
_______ часова
М.П.

НАПОМЕНА:
Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе непосредно
– директно на наведену адресу наручиоца у позиву за достављање понуде.
Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом или преко
курирских служби.
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