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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Завод за биоциде и медицинску екологију
Адреса: Београд, Требевићка бр. 16
Интернет страница: www.biocidi.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима
којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН Д-10/2019 је набавка добара – Куповина биоцидног препарата за сузбијање
комараца уређајима са земље термалним замагљивањем.
Ознака из општег речника набавке: 24321120, Засићени циклични угљоводоници.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
4. Контакт лица: Марија Мркић и Гордана Диковић-Јовановић, факс: 011/3054-044,
e-mail: zavod@biocidi.org.rs
Контакт искључиво радним данима и у радно време Наручиоца – од 08.00 до 15.00 сати.
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II ВРСТА ДОБРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНЕ И ОПИС ДОБРА, РОК ИСПОРУКЕ И
МЕСТО ИСПОРУКЕ
1. ВРСТА ДОБРА: Куповина препарата за сузбијање одраслих форми комараца са земље термалним
замагљивањем на отвореним површинама, уређајима са земље, у количини до 1.125 литара на бази активне
супстанце етофенпрокса и пиперонил бутоксида.
2. ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКЕ
Површине на којима ће се вршити третмани одраслих форми комараца уређајима са земље,
термалним замагљивањем препаратом на бази активне супстанце етофенпрокса и пиперонил бутоксида су
локалитети који су теже доступни за третман комараца уређајима са земље хладним замагљивањем као што
су делови приобаља са густим растињем на којима се термалним замагљивањем обезбеђује добра
дистрибуција активне материје и обезбеђује добар контакт препарата са јединкама комараца продирањем
препарата до најнедоступнијих делова локалитета у зависности од конфигурације терена.
За техничке карактеристике, односно аналитичка својства и стандард препарата за сузбијање
одраслих форми комараца уређајима са земље, термалним замагљивањем, на бази активне супстанце,
пипронил бутоксид и етофенпрокс одговара добављач.
Приликом испоруке препарата, узорци испорученог препарата подлежу провери садржаја активних
материја.
Обавеза добављача је да изврши испоруку наведених количина предметног добра, на адреси
наручиоца, Београд, ул. Требевићка бр. 16, у року од 5 дана од дана закључења уговора.
3. ОПИС ДОБРА И КОЛИЧИНА
Препарат на бази активне супстанце етофенпрокса и пиперонил бутоксида, је биоцидни производ,
течна формулација на уљној бази.
Препарат је концентрат који се раствара у угљоводоничном носачу (бело минерално уље).
Апликација препарата се врши уређајима за термално замагљивање.
Прибавља се количина до 1.125 литара препарата, концентрата од кога се справља радни раствор у
сразмери 1:9, тако да се од истог може добити радни раствор у количини до 11.250 литара.
Квантитативни пријем биоцидног производа обавиће се при његовом пријему о чему ће бити сачињен
записник о квантитативном пријему.
Добављач испоручује биоцидни производ уз отпремницу која мора да садржи број уговора, као и назив
биоцидног производа.
Понуђач је дужан да уз понуду достави Решење о упусу биоцидног производа у Привремену листу за
достављање техничког досијеа, безбедносни лист и упутство за употребу.

Место и датум
__________________________

М.П.

Потпис понуђача
_______________________
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће
у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Р.бр

1.

2.

УСЛОВИ

ДОКАЗИ

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
Да је регистрован код надлежног органа, извод из регистра надлежног Привредног суда
односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. став 1. тачка 1) Закона);
Напомена: Понуђачи који су регистровани у регистру који води
Агенција за привредне регистре не морају да доставе овај
доказ, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.

Да 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, кривично дело преваре (чл.
75. став 1. тачка 2) Закона);

Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно 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.
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда,
потребно је поред уверења Основног суда доставити И
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних
дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има
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више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да 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, кривично дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 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.

3.

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 (чл. 75. став 1. тачка 4)
Закона);

НАПОМЕНА: Осим уверења Министарства финансија
Понуђач је у обавези да достави уверења свих надлежних
локалних самоуправа на којима се понуђач води као порески
обвезник изворних локалних прихода. Дакле, уколико понуђач
има обавезу плаћања пореза и других јавних дажбина у више
локалних самоуправа, потврде свих тих управа јединица
локалних самоуправа представљају доказе на околност да
понуђач испуњава обавезни услов за учешће из члана 75.
став 1. тачка 4) ЗЈН.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда.

4.

5.

Да је биоцидни производ на бази активне
етофенпрокс и пиперонил бутоксид
уписан у Привремену листу биоцидних
производа за достављање техничког
досијеа Агенције за хемикалије Републике
Србије/министарства
надлежног
за
послове из области заштите животне
средине (члан 75. став 1. тачка 5) Закона);
Да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл. 75. став 2.
Закона)

Решење о упису биоцидног производа у Привремену листу
биоцидних прозвода за достављање техничког досијеа,
сигурностно безбедносни лист (МСДС) и упутство за
употребу.

Изјава о поштовању прописа- Образац бр. 4
Напомена:
-

Изјаву о поштовању прописа
морају да потпишу и овере
печатом сви понуђачи. Уколико
понуду
подноси
група
понуђача, ова изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног
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лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.
•
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. У том случају
понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који
ће извршити преко подизвођача.
•
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док је услов из члана 75. став 1.
тачка 5) овог закона дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове понуђачи из групе испуњавају
заједно. Сваки члан групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, доказ из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона доставља понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова,
док доказе о испуњености додатних услова доставља онај понуђач из групе који испуњава тражени
услов.
•
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача са којима ће
закључити уговора, да доставе на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако
понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
•
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона,
сходно чл. 78. Закона.
•
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који
су тражени у оквиру услова јавно доступни.
•
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
•
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.
•
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 и да је документује на прописани начин.
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IV

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.
У случају да две или више понуда буду имале исту најнижу понуђену цену, као најповољнија понуда
биће изабрана понуда оног понуђача који је у обрасцу понуде (Образац 1) понудио краћи рок испоруке
потребне количине препарата.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку
о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће
писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок
важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што
ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити
у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити
додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења
путем жреба.
Наручилац ће вредновати само понуде у којима су понуђачи одговорили на захтеване услове из
позива за подношење понуда и конкурсне документације – одговарајуће и прихватљиве понуде.
Понуда за коју је Наручилац утврдио да је неприхватљива неће се вредновати, а понуђач је не може
накнадно допунити нити изменити како би је учинио прихватљивом.
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V

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је
дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
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: Завод за биоциде и медицинску екологију, 11030 Београд, ул. Требевићка бр.
16, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку ДОБАРА – КУПОВИНА ПРЕПАРАТА ЗА СУЗБИЈАЊЕ
КОМАРАЦА УРЕЂАЈИМА СА ЗЕМЉЕ ТЕРМАЛНИМ ЗАМАГЉИВАЊЕМ, ЈН Д-10/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума и времена наведеног
у Позиву за подношење понуда.
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 наручилац ће је по
окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено, у
складу са чланом 104. став 4. Закона.
Понуда мора да садржи:
• Доказе о испуњености обавезних и додатних услова, наведене у поглављу III конкурсне
документације „Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и упутство како се
доказује испуњеност тих услова“;
• Доказ да понуда испуњава техничке спецификације наведене у поглављу II конкурсне документације
– образац техничке спецификација;
• Образац понуде са структуром понуђене цене (поглавље VI - образац 1.) - попуњен, потписан и
печатом оверен;
• Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају подношења заједничке понуде;
• Образац изјаве о независној понуди (поглавље VIII - образац 3.) - попуњен, потписан и печатом
оверен;
• Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона – (поглавље IX - образац бр. 4)
• Образац изјаве о средствима финансијског обезбеђења – (поглавље X – образац бр. 5)
• Модел уговора (поглавље XI) - попуњен, потписан и печатом оверен.
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 Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,
које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се
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понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној
документацији (изузев поменутих изјава), 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.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и
попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или
особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.
3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на исти начин на који
је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.
Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или допуњене
документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и печатиран од стране овлашћеног
лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.
Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у затвореној коверти,
документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а који је потписан и печатиран од стране
овлашћеног лица понуђача.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за биоциде и медицинску екологију,
11030 Београд, Требевићка бр. 16 са назнаком:
„Измена понуде за отворени поступак јавне набавке добара – Куповина препарата за сузбијање комараца
уређајима са земље термалним замагљивањем, редни број јавне набавке ЈН Д-10/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за отворени поступак јавне набавке добара – Куповина препарата за сузбијање комараца
уређајима са земље термалним замагљивањем, редни број јавне набавке ЈН Д-10/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за отворени поступак јавне набавке добара – Куповина препарата за сузбијање комараца
уређајима са земље термалним замагљивањем, редни број јавне набавке ЈН Д-10/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде отворени поступак јавне набавке добара – Куповина препарата за сузбијање
комараца уређајима са земље термалним замагљивањем, редни број јавне набавке ЈН Д-10/2019 - НЕ
ОТВАРАТИ”.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
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, нити да допуњује своју
понуду.
6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који
не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
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.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III
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 уговора, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
8. 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 о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем,
• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III
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 одговара задруга и
задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Наручилац ће плаћање извршити авансно по закључењу уговора и пријему тражених средстава обезбеђења.
9.2. Захтев у погледу рока и места испоруке
Испорука добара која су предмет ове јавне набавке вршиће се према захтеву Наручиоца, у року не дужем од
5 (пет) дана од дана закључења уговора.
Место испоруке на адреси седишта наручиоца, Београд, ул. Требевићка бр. 16.
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9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење
рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цене у понуди уносе се у Образац понуде, који у себи садржи образац структуре цене, као јединичне цене,
заокружене на две децимале.
Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без урачунатог ПДВ-а са укљученим свим зависним
трошковима до места испоруке (царина, транспорт и сл.).
Цене у понуди се фиксне и не могу се мењати током важења уговора.
У цене у понуди морају да буду урачунати и кроз њих исказани сви попусти и све погодности које понуђач
нуди. Посебне попусте и погодности Наручилац неће узимати у обзир приликом примене критеријума за
доделу уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса:
Продавац је обавезан да, уз потписане примерке Уговора, Купцу достави:
- Бланко сопствену меницу која је издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране
законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници
("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ
бр. 01/03 Уст. повеља), евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у
складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.
гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са
одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ
из основа (тачка 4. став 2. Одлуке), Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Купца да може
безусловно, неопозиво и без протеста покренути поступак наплате менице на износ уговореног аванса са
ПДВ-ом, и то до истека рока од 30 (словима: тридесет) календарских дана од уговореног рока за извршење
посла, а да евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок извршења обавеза по Уговору.
Уз меницу за повраћај аванса и менично овлашћење, продавац доставља:
1) овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за
конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;
2) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима
Продавца код пословне банке,
3) фотокопију ОП обрасца.
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4) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за
регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет
странице Регистра меница и овлашћења НБС)
Средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла
Продавац је обавезан да, уз потписане примерке Уговора, Купцу достави:
- Бланко сопствену меницу која је издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране
законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници
("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ
бр. 01/03 Уст. повеља), евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у
складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.
гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са
одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ
из основа (тачка 4. став 2. Одлуке), Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Купца да може
безусловно,неопозиво и без протеста покренути поступак наплате менице на износ од 10% вредности Уговора
без (ПДВ-а) и то до истека рока од 30 (словима: тридесет) календарских дана од уговореног рока за извршење
посла, а да евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок извршења обавеза по Уговору.
Уз меницу и менично писмо-овлашћење, продавац доставља и:
1) овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за
конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;
2) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима
Продавца код пословне банке,
3) фотокопију ОП обрасца.
4) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за
регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет
странице Регистра меница и овлашћења НБС)
Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима
и на начин предвиђен уговором.
Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави, сматраће се да је Продавац одбио да закључи
Уговор.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на емаил zavod@biocidi.org.rs или путем факса: +381(11)30-54-044 тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, при
чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, ЈН Д-10/2019“, у периоду од 8.00 до 15.00 сати.
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење
понуда, продужиће рок за подношење понуда и објавити 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.
13. 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.
14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине
трећих лица сноси понуђач.
15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице (у даљем тексту:
подносилац захтева), који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. Захтев за
заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за
заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона (којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а
која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се
захтев сматрао потпуним) и
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев
одбацити закључком.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом, на
адресу: Завод за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка бр. 16; путем електронске поште на
e-mail адресу: zavod@biocidi.org.rs или на факс: +381(11)3054-044.
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О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки и на 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 7 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 члана 149. става 3. Закона, сматраће се благовременим уколико
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања
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 у корист буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
120.000,00 динара у складу са чланом 156. став 1. тач. 2) и 4) Закона и то на рачун број: 840-30678845-06,
шифра плаћања: 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос); позив на број: ЈН Д-10/2019; сврха: ЗЗП,
број ЈН Д-10/2019, корисник: Буџет Републике Србије.
16. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ 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.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права понуђача, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
17.

ОБУСТАВА ПОСТУПКА

Наручилац задржава право да може обуставити поступак јавне набавке 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 неће
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

(Образац 1)

Понуда број____________од ___________
Јавна набавка добра - Куповина препарата за сузбијање комараца уређајима са земље термалним
замагљивањем, редни број ЈН Д-10/2019
I.
II.
III.
1.

ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ (заокружити начин подношења понуде):
САМОСТАЛНО
СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Назив биоцидног производа, назив активне
супстанце и проценат садржине активне
супстанце

2.

Назив произвођача и земља порекла
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Посл. име или скр. назив понуђача /
носиоца посла
посла
Aдреса седишта:
Одговорно лице (потписник уговора):
Особа за контакт:
попосла:
Телефон/факс:
Е-mail:
Текући рачун и банка:
Матични број:
Порески број – ПИБ:
ПДВ број:
Уписан у Регистар понуђача

да
II ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

(заокружити):

не

Пословно име или скраћени назив подизвођача:
Aдреса седишта:
Одговорно лице:
Особа за контакт:
Телефон/факс:
Е-mail:
Текући рачун и банка:
Матични број:
16

Порески број – ПИБ:
ПДВ број:
Уписан у Регистар понуђача

да

(заокружити):
не

Део предмета и проценат укупне вредности набавке
који ће се извршити преко подизвођача (не већи од
50%)
III ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Пословно име или скраћени назив члана групе:
Aдреса седишта:
Одговорно лице (потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон/факс:
Е-mail:
Текући рачун и банка:
Матични број:
Порески број – ПИБ:
ПДВ број:
Уписан у Регистар понуђача:

да
IV

(заокружити):
не

СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Цена по литру без ПДВ-а:
Цена по литру са ПДВ-ом:
Укупна цена за 1.125 литара без ПДВ:
У процентима (%)
ПДВ
номинално
Укупна цена за 1.125 литара са ПДВ-ом:
Укупна цена са ПДВ словима:
V ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ
Рок важења понуде:

__________ дана (не краћи од 90 дана од дана јавног отварања понудa)
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Испорука добара која су предмет ове јавне набавке вршиће се према захтеву
Рок испоруке и извршења Наручиоца, у року не дужем од 5 (пет) дана од дана закључења уговора.
посла:
Место испоруке на адреси седишта наручиоца, Београд, ул. Требевићка бр. 16.

Рок и начин плаћања:

Наручилац ће плаћање извршити авансно по закључењу уговора и пријему
тражених средстава обезбеђења.
М.П.

Потпис одговорног лица

Напомене:
Образац понуде понуђач мора на предвиђеним местима да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.
* Уколико понуђач наступа самостално, попуњава само део I, а делови II и III остају непопуњени.
**У случају већег броја чланова групе понуђача или већег броја подизвођача, страну обрасца на којој се
налазе тражени подаци копирати и приложити
*** Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да овај
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац који у том случају мора бити
наведен у споразуму из члана 81. став 1. Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
(Образац 2.)
У
складу
са
чланом
88.
став
1.
Закона,
понуђач
………………....................................................…………………………. (навести назив понуђача), доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да
понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

19

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
(Образац 3.)

У складу са чланом 26. Закона ……………………………………………………….,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке
ДОБАРА - КУПОВИНА ПРЕПАРАТА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА УРЕЂАЈИМА СА ЗЕМЉЕ ТЕРМАЛНИМ
ЗАМАГЉИВАЊЕМ, редни број јавне набавке ЈН Д-10/2019, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Ако понуђач подноси понуду за више партија може навести у самој Изјави да се односи на партије за које
подноси понуду или да да ову Изјаву за сваку партију посебно
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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IX

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ
ЧЛАН 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
(Образац 4.)

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА
Понуђач …............................................................................................ [навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке ДОБАРА - КУПОВИНА ПРЕПАРАТА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА УРЕЂАЈИМА СА
ЗЕМЉЕ ТЕРМАЛНИМ ЗАМАГЉИВАЊЕМ, редни број јавне набавке ЈН Д-10/2019, поштовао је
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена:
-Изјаву о поштовању прописа морају да потпишу и овере печатом сви понуђачи. Уколико понуду
подноси група понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Напомена: Ако понуђач подноси понуду за више партија може навести у самој Изјави да се односи на
партије за које подноси понуду или да да ову Изјаву за сваку партију посебно
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X

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
(Образац 5.)

У поступку Јавне набавке добра – КУПОВИНА ПРЕПАРАТА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА
УРЕЂАЈИМА СА ЗЕМЉЕ ТЕРМАЛНИМ ЗАМАГЉИВАЊЕМ, редни број јавне набавке ЈН Д-10/2019,
понуђач даје следећу
ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу уз потписане уговоре
доставити:
1) оригинал сопствену бланко меницу за повраћај аванса, прописно потписану (оригиналним
потписом) и оверену, у износу до висине уговореног аванса, са роком важности 30 дана дужим од
уговореног рока за коначно извршење посла, са копијом депо картона, оригиналним меничним
овлашћењем, потписаним оригиналним потписом лица које је потписало меницу, насловљеним на
Завод за биоциде и медицинску екологију, са клаузулом „без протеста“ и листингом са сајта Народне
банке Србије, као доказом да је меница регистрована и
2) оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, прописно потписану (оригиналним
потписом) и оверену, у износу 10% од вредности уговора без ПДВ, са роком важности 30 дана дужим
од уговореног рока за коначно извршење посла, са копијом депо картона, оригиналним меничним
овлашћењем, потписаним оригиналним потписом лица које је потписало меницу, насловљеним на
Завод за биоциде и медицинску екологију, са клаузулом „без протеста“ и листингом са сајта Народне
банке Србије, као доказом да је меница регистрована.
М.П.

Потпис одговорног лица
__________________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписан од одговорног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверен печатом.
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XII МОДЕЛ УГОВОРА

Овај уговор закључен је између:
Наручиоца: Завод за биоциде и медицинску екологију
са седиштем у Београд, улица Требевићка бр. 16,
Матични број: 07011563
ПИБ: 102142866.
кога заступа директор Прим. др Драгана Деспот
рачун 310-216424-65, НЛБ банка а.д. .
(у даљем тексту: Наручилац)
и
Добављача................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., Матични број:
ПИБ:..................................................................
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Добављач).
Даље у тексту под заједничким називом „Стране" или појединачно „Страна"
Стране заједнички констатују:
- да је директор Завода донео Одлуку број 05-01 4069/1 од 15.11.2019. године о покретању отвореног поступка за
набавку добара: КУПОВИНА ПРЕПАРАТА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА УРЕЂАЈИМА СА ЗЕМЉЕ
ТЕРМАЛНИМ ЗАМАГЉИВАЊЕМ, редни број јавне набавке ЈН Д-10/2019;
- да је по спроведеном поступку јавне набавке Наручилац донео одлуку о додели уговора, бр. 05-01 од ______ од
_________.г.;
да се овим уговором уређују међусобна права и обавезе уговорних страна.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је испорука добара – КУПОВИНА ПРЕПАРАТА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА УРЕЂАЈИМА
СА ЗЕМЉЕ ТЕРМАЛНИМ ЗАМАГЉИВАЊЕМ, у свему према Понуди добављача, која се налази у Прилогу 1
овог уговора и чини његов саставни и обавезујући део.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 2.
Укупна вредност Уговора износи:...................................................................... динара без ПДВ-а, односно
..................................................................................................са ПДВ-ом.
(попуњава наручилац)
Јединичне и укупна цена наведене у Уговору фиксне су у динарима за период реализације Уговора и не
садрже ПДВ.
Плаћање ће се вршити до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом Наручиоца за 2019. годину за
ове намене.
23

Вредност овог уговора може се повећати максимално до 5% од укупне вредности, у складу са чланом 115. став
1. Закона.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Наручилац ће плаћање извршити на текући рачун Добављача авансно, одмах по закључењу уговора и
достави средстава финансијског обезбеђења.
Рачун са пратећим документима Добављач доставља на адресу Наручиоца: Завод за биоциде и медицинску
екологију, 11030 Београд, ул. Требевићка бр. 16.
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Испорука добара која су предмет ове јавне набавке вршиће се према захтеву Наручиоца, у року не дужем од
5 (пет) дана од дана закључења уговора и уплате аванса.
Добављач испоручује добра на адреси седишта наручиоца, Београд, ул. Требевићка бр. 16.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
Члан 5.
Средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса:
Продавац је обавезан да, уз потписане примерке Уговора, Купцу достави:
- Бланко сопствену меницу која је издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране
законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници
("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ
бр. 01/03 Уст. повеља), евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у
складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.
гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са
одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ
из основа (тачка 4. став 2. Одлуке), Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Купца да може
безусловно, неопозиво и без протеста покренути поступак наплате менице на износ уговореног аванса са
ПДВ-ом, и то до истека рока од 30 (словима: тридесет) календарских дана од уговореног рока за извршење
посла, а да евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок извршења обавеза по Уговору.
Уз меницу за повраћај аванса и менично овлашћење, продавац доставља:
1) овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за
конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;
2) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима
Продавца код пословне банке,
3) фотокопију ОП обрасца.
4) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за
регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет
странице Регистра меница и овлашћења НБС)
Средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла
Продавац је обавезан да, уз потписане примерке Уговора, Купцу достави:
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- Бланко сопствену меницу која је издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране
законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници
("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ
бр. 01/03 Уст. повеља), евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у
складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.
гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са
одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ
из основа (тачка 4. став 2. Одлуке), Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Купца да може
безусловно,неопозиво и без протеста покренути поступак наплате менице на износ од 10% вредности Уговора
без (ПДВ-а) и то до истека рока од 30 (словима: тридесет) календарских дана од уговореног рока за извршење
посла, а да евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок извршења обавеза по Уговору.
Уз меницу и менично писмо-овлашћење, продавац доставља и:
1) овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за
конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;
2) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима
Продавца код пословне банке,
3) фотокопију ОП обрасца.
4) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за
регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет
странице Регистра меница и овлашћења НБС)
Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима
и на начин предвиђен уговором.
Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави, сматраће се да је Продавац одбио да закључи
Уговор.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 6.
У случају да дође до прекорачења уговореног рока за испоруку медицинских средстава, из разлога који се
могу приписати Добављачу, Добављач је обавезан да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 5‰ (пет
промила) од вредности добара која касне са испоруком, за сваки дан закашњења, а највише до 10% (десет
процената) од укупне вредности Уговора.
Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештавања Добављача уз издавање
одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог.
Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на накнаду штете.
ПАКОВАЊЕ
Члан 7.
Добављач се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручује у оригинал фабричком паковању,
како би била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара – истовара.
КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 8.
Квантитативни пријем добра обавиће се при њиховом пријему о чему ће бити сачињен записник о
квантитативном пријему.
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Уочени недостаци при квантитативном пријему, као што су мањак или вишак испорученог добра у односу на
отпремницу и листу паковања, констатоваће се посебним комисијским записником који потписује комисија
Наручиоца и представник Добављача.
ВИША СИЛА

Члан 9.
Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања
извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза Страна оправдано ће се продужити за време
трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без
воље и утицаја Страна и који нису могли бити спречени од Стране погођене вишом силом. Као виша сила
могу се сматрати, али не искључиво, догађаји као што су поплаве, земљотреси и пожари, политичка збивања
(рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза).
Недостатак репроматеријала и радне снаге неће се сматрати вишом силом.
Страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу Страну о настанку непредвиђених
околности и доставити одговарајуће доказе.
МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО
Члан 10.
За тумачење уговорних одредби и за све оно што није изричито регулисано Уговором, као и за сва спорна
питања која могу настати из овог уговора, примењиваће се одговарајући позитивноправни прописи Републике
Србије.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 11.
Све спорове проистекле из или у вези са Уговором, укључујући и сва питања везана за његово постојање,
важење или раскид, Стране ће решавати споразумно. Све спорове које Стране не могу да реше споразумно,
решаваће стварно надлежан суд у Београду.
БРОЈ ПРИМЕРАКА УГОВОРА
Члан 12.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 3 (три) примерка задржава Наручилац, а 1 (један)
Добављач.
Сваки уредно потписан примерак овог уговора има значење оригинала и производи подједнако правно
дејство.
ДОБАВЉАЧ

НАРУЧИЛАЦ

НАПОМЕНА:
Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се изјасни да је у свему сагласан са моделом
уговора и да прихвата да у случају да му се додели уговор, исти закључи у свему у складу са моделом уговора из
предметне конкурсне документације.
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