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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац:  Средња школа „Светозар Милетић“
Адреса: Народних хероја 7.   21000  Нови Сад
Интернет страница: www.ekosmile.edu.rs

2. Врста поступка јавне набавке мале вредности:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке мале вредности, у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о
облигационим односима и другим позитивним прописима који регулишу ову област.

3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке број 4/2014 су добра – материјал за хигијену.

4. Напомена:
Јавна набавка није резервисана.

5. Контакт:
Лице за контакт – директор Небојша Булатовић
Е-mail адреса – najboljaskola@open.telekom.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 4/2014 су добра – Материјал за хигијену
Ознака и назив из Оптег речника набавки 39830000 - Производи за чишћење

2. Партије:
Јавна набавка није обликована у више партија.
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III ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА,
СТРУКТУРА ЦЕНЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК

ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ

НАПОМЕНЕ:
1. Врсте, техничке карактеристике и опис добара:

Понуђена добра морају у потпуности да одговарају техничким карактеристикама. На захтев
наручиоца, понуђач је у обавези да достави узорке. Понуђач је у обавези да робу достави на
начин прописан за ту врсту робе. Роба мора бити оригинално упакована и декларисана на
српском језику. Декларација која прати робу мора да садржи све податке у складу са Законом и
правилником о декларисању, а нарочито податке којима се доказује усаглашеност испоручене
робе са карактеристикама, спецификацијом и описима траженим у конкурсној документацији.

2. Квалитет:
Под квалитетом се подразумева да одабрани понуђач испоручи добра у складу са
спецификацијом и стандардима који важе за наведена добра.

3. Контрола квалитета:
Наручилац ће одредити одговорно лице које ће извршити контролу квалитета по пријему
добара које изврши одабрани Понуђач. Наручилац има право да изврши рекламацију добара у
року од пет дана од дана пријема добара и контроле квалитета. Одговорно лице наручиоца ће
упутити писану рекламацију одабраном Понуђачу, који је дужан да у року од три дана изврши
исправку и испоручи нова добра која су у складу са траженом спецификацијом добара.

4. Гаранција квалитета:
Минимална гаранција на поменута добра је 12 месеци од дана испоруке добара. Гаранција
мора да се односи на квалитет материјала, као и на саму функционалност испоручених добара.

СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

ВРСТА МАТЕРИЈАЛА ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

ГОДИШЊЕ
КОЛИЧИНЕ

ЦЕНА ПО
ЈЕДИНИЦИ

МЕРЕ

УКУПНА
ЦЕНА

БЕЗ ПДВ

УКУПНА
ЦЕНА

СА ПДВ

Крпа трулех 3/1 15x14 KOM 340
Кесе за смеће 550х650x0,01 KOM 3200
Сапун тврди 100 гр. KOM 160
Средсво за паркет и ламинат 1/1
Састав: <5% anjonskih surfaktanata, <5%
nejonskih surfaktanata,
Methylchloroisothiazolinone,
Methzlisothiazolinone, miris, boja

KOM

384

Освеживач за ВЦ шољу са корпицом
Cacтав: 15-30% anjonski surfaktanti, <5%
nejonski surfaktanti, miris

KOM
296

Салвети бели 100/1 33цмX33цм KOM 360
Средство против каменца
Састав: <5% нејонских сурфактаната, мирис

KOM 120

Крпа кухињска  60цмx50цм 100% памук KOM 20
Рукавице домаћице KOM 396
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Средство за стакло 750 мл  без пумпице
Састав: <5% anjonski surfaktanti, miris
(Limonene)

KOM
182

Средство за стакло 750 мл са пумпицом
Састав: <5% anjonski surfaktanti, miris
(Limonene)

KOM
220

Сунђер абразивни мали 9цмX6cцмX3цм KOM 100
Жица за судове инокс KOM 440
Лопатице PVC са дршком KOM 42
Течни сапун 0,33 лит с пумпицом
Састав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate,
Cocamide DEA, Cocamido Propyl Betaine,
Glycerin, Glycol Distearate, Cocamide MEA,
Laureth-10, Sodium Chloride, Citric Acid,
Formaldehyde, Parfum, CI 42090

KOM 40

Мопер за бриска 200 гр KOM 34
Крема за руке 150ml
Састав: Aqua,Stearic Acid,Cetyl
Alcohol,Paraffinum
Liquidum,Glicerine,Hypericum Perforatum
Oil,Dimethicone,Triethanolamine,Tocopheril
acetate,Methyilparaben,Propylparaben,Tetrasodi
um EDTA,Perfume.

KOM 174

Варикина
Састав: NaOCl, voda, sadržaj aktivnog hlora :
40-50gr/l

KOM
120

Детерџент за судове 1/1
Sastav: 5-15% anjonski 5urfactant, <5%
amfoterni surfaktanti, sadrži konzervans (2-
bromo-2-nitropropane-1,3 diol,
Methylisothiazolinone,
Methilchlorothioasolinone), miris (Limonene)

KOM

520

Сапун течни 1/1
Sastav: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Citric
Acid, Cocamide DEA, Cocamidopropyl betaine,
Glycerin, Triclosan, Sodium Chloride, Parfum,
CL 42090, Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone.

KOM

120

Кесе за смеће 700mmх1100mmx0.014 mikrona KOM 4400
Метла сиркова KOM 62
Асепсол 5% 1/1
Састав: 5 g Alkil dimetil benzilamonijum
hlorida.

KOM
28

Тоалет ролна  75 гр. KOM 7200
Убруси папирни 100% целулоза, бели, тежина
115 гр.

KOM 3600

Вим течни
Састав: <5% anjonsko površinsko aktivnih
elemenata, nejonsko površinsko aktivnih

420
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elemenata, sapun, parfem, Limonene,
Benzisothiazolinone, Garaniol

KOM

Кесе трегерице веће KOM 400
Детерџент за веш 2/1
Састав: 5-15% anjonski surfaktanti, izbeljivači
na bazi kiseonika, <5% nejonski surfaktanti,
sapun, polikarboksilati, fosfonati, zeoliti,
Enzimi, optička belila, mirisi

KOM
32

WC санит 750 мл.
Састав: <5% nejonski surfaktanti, miris

KOM 300

Сона киселина 1/1
Састав:  HCl 5-15%.

KOM 48

Средство за одржаванје подова 1 lit  са
дезифицијенсом на бази бензалконијум
хлорида

KOM
800

Сунђер абразивни за судиве велики 14,5цм X
8,5цм

КОМ 460

Сијалице 100 W КОМ 84
Air Wick  освеживач просторија комплет 250
мл

КОМ 4

Air Wick  освеживач просторија уложак 250
мл

КОМ 100

Тоалет папир сложиви 200 листа 100%
целулоза

КОМ 960

Убруси сложиви 200 листа 100% целулоза КОМ 480
Крпа за под МЕТ 60
Дезифекционо средство за домаћинство 750
мл течност  Састав: 4,8% (м/м) Натријум-
хипохлорит-дезифицијенс,нејонски
сурфактант (<5%) катјонски
сурфактант(<5%), мирис

КОМ

600

Крпа магична 38x38 КОМ 46
Салвети у боји 33x33 трослојни 20/1 КОМ 42
Штап за бриска 1,2 м пвц КОМ 70
Стреч фолија 30 м КОМ 60
Папир за печење 10 м КОМ 10
Метла пвц гондола КОМ 42
Партвиш 30 цм пвц КОМ 48
Писоар куглице 350гр КОМ 96

УКУПНО:

УКУПНО БЕЗ ПДВ:  ____________________________________
ПДВ:  _______________________________________________
УКУПНО СА ПДВ:  _____________________________________

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ:  __________________________________
РОК ИСПОРУКЕ: ______________________________________
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УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: __________________________________

У понуђену цену су урачунати сви трошкови које понуђач има везано за реализацију јавне
набавке.

Датум: М.П.
___________________________
потпис овлашћеног лица понуђача

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) 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. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

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 (чл. 75. ст.
1. тач. 4) Закона);

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) ако је та дозвола предвиђена посебним прописоm

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине
(чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) да није покренут поступак стечаја или ликвидације
2) да располаже неопходним финансијским капацитетом да је  понуђач за претходне
3 године пословао без губитака и да рачун није био у блокади и да за то поседује доказ-
Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Центар за бонитет Народне банке
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Србије, да је у претходне три године остварио укупан приход од продаје производа
870.000,00 дин.
3) да располаже потребним кадровским капацитетом - кључно техничко особље којe
ради за понуђача у вези предмета јавне набавке и који ће бити одговорни за извршење
уговора/најмање осам запослених  који су примљени у радни однос пре објављивања
позива

4) пословни капацитет - да поседује одговарајући стандард ИСО 9001
5)технички капацитет - да понуђач у моменту подношења понуде поседује три
доставна  возила, носивости, преко 1,5 т-

1.3. 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 и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.

1.4. 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, а додатне услове
испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим
услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у прилогу, потписану од стране овлашћеног
лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
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Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.

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.

IV - 3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке Материјал за хигијену ЈНМВ број 4/2014, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде;

4) Понуђач 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) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;

6)Понуђач испуњава додатне услове..

1) да није покренут поступак стечаја или ликвидације
2) да располаже неопходним финансијским капацитетом да је  понуђач за претходне
3 године пословао без губитака и да рачун није био у блокади и да за то поседује доказ -
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Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Центар за бонитет Народне банке
Србије, да је у претходне три године остварио укупан приход од продаје производа
870.000,00 дин.
3) да располаже потребним кадровским капацитетом - кључно техничко особље које
ради за понуђача у вези предмета јавне набавке и који ће бити одговорни за извршење
уговора/најмање осам запослених  који су примњени у радни однос пре објављивања
позива

4) пословни капацитет: да поседује одговарајући стандард ИСО 9001
5) технички капацитет: да понуђач у моменту подношења понуде поседује три
доставна  возила, носивости, преко 1,5 т.

2.1. 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 и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.

2.2. 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, а додатне услове
испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Место:_____________ Понуђач:
Датум:_____________ М.П.                     _____________________

Напомена: 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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке] број ......................[навести
редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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;

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде;

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији).

Место:_____________ Подизвођач:
Датум:_____________ М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

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: Средња школа „Светозар Милетић“ Народних Хероја 7 са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку мале вредности - добра –МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ ), ЈН бр.4/2014 -
НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
05.03.2014. 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.

Понуда мора да садржи:
1. ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
2. ПОПУЊЕНЕ, ПОТПИСАНЕ И ОВЕРЕНЕ ПЕЧАТОМ ОБРАСЦЕ
3. МОДЕЛ УГОВОРА

3 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

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.
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Средња школа „Светозар Милетић“
Народних Хероја 7 са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку ( добра) – МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ ЈН бр. 4/2014 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку (добра) – МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ ЈН бр. 4/2014 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку (добра) – МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ, ЈН бр. 4/2014 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку ( добра) – МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ ЈН бр. 4/2014 -
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 исто лице може учествовати 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 понуде 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.
Понуђач у Обрасцу понуде 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.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 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. 4. тач. 1) до 6) 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,

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
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 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној
документацији, 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 одговара 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.

ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

А) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,

Понуђач врши плаћање  по испостављеној фактури понуђача  којом је потврђена испорука добара
наручиоцу,  уплатом на рачун понуђача,

Рок плаћања је 8 дана од уплате новчаних средстава локалне самоуправе наручиоцу

Б) МЕСТО ИСПОРУКЕ: АДРЕСА НАРУЧИОЦА – Народних хероја 7 и Трг Марије Трандафил
1.

В) РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Добра се испоручују   сукцесивно, у року од једне године од закључења угов ора
Појединачне испоруке добара се врше у року од  једног дана, а у хитним случајевима- 4 сата,  од
уплате новчаних средстава на рачун наручиоца од стране локалне самоуправе

Д) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену су  урачунати  сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
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ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца или факсом на број
______ 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.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 4/2014.
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.

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.

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума - Најнижа понуђена цена.
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ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача чија је понуда прва

ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.

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.

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно
удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се
доставља непосредно, или факсом на број ______. или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
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 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема
одлуке.
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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара
(број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна
такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - МАТЕРИЈАЛ ЗА
ХИГИЈЕНУ ЈНМВ број 4/2014

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
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Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................ [навести предмет
јавне набавке]

Укупна цена без ПДВ

Укупна цена са ПДВ

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок испоруке добара

Место извршења

Датум Понуђач
М. П.

_____________________________ ________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде 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 понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде
за сваку партију посебно.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА-МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ

Закључен између:
Наручиоца: Средња школа „Светозар Милетић“
са седиштем у Новом Саду, улица Народних Хероја 7, ПИБ: 100236805, Матични број: 08114641
кога заступа директор Небојша Булатовић.
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)

и Испоручиоца

................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту Испоручилац).
Уговорне стране сагласно констатују:

- да је НАРУЧИЛАЦ  на основу Закона о јавним набавкама, ( Сл. Гласник 124/2012, спровео поступак
ЈНМВ бр. 4/2014, чији је предмет Материјал за хигијену
- да је ИСПОРУЧИЛАЦ доставио понуду број_____________ од______ која у потпуности одговара
спецфикацији из конкурсне документације и налази се у прилогу овог уговора и чини његов саставни
део.

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет овог уговора је набавка добара - МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ у складу са усвојеном
понудом испоручиоца бр.____________ од_________ која је саставни део овог уговора и
спецификацији  у периоду од једне године.

Члан 2.
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Овим уговором се регулишу права и обавезе уговорних страна у реализацији наведене набавке у
свему према опису , техничкој спецификацији, у обрасцу струкуре цене која је саставни понуде
бр.______________,и условима из кобнкурсне документације, на период од годину дана

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Укупна уговорена вредност за предметна добра са свим припадајућим трошковима по усвојеној
понуди понуђача је __________________динара без ПДВ.
ПДВ износи____________ дин.
Укупна вредност уговора износи __________________динара са ПДВ.
Јединичне цене добара из понуде понуђача су фиксне и неће се мењати ни по ком основу током
извршења уговора.
Укупна уговорена цена за ову набавку добара је фиксна и обухвата сав материјал, трошкове
транспорта и испоруку- на адресу наручиоца.
Плаћање по овом уговору ће се извршити на следећи начин:
У складу са динамиком прилива средстава у буџет Града Новог Сада- 8 дана од уплате новчаних
средстава наручиоцу од стране локалне самоуправе

. РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Члан 4.

Испоруку добара према примљеној поруџбини, ИСПОРУЧИЛАЦ ће спроводити сукцесивно према
потребама НАРУЧИОЦА које су исказане у писменој поруџбини у року од једне године од
закључења уговора.
Трошкови транспорта добара падају на терет ИСПОРУЧИОЦА, без обзира на количину добара коју
НАРУЧИЛАЦ  назначи приликом сваке поруџбине.
ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да у року од једног дана, а у хитним случајевима у року од 4 сата
рачунајући од дана преноса новчаних средстава локалне самоуправе на рачун наручиоца,  испоручи
тражена добра, НАРУЧИОЦУ, у периоду трајања овог уговора

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА

Члан 5.

ИСПОРУЧИЛАЦ гарантује да ће испоручити све уговорене количине добара под условима и на
начин како је наведено у понуди и ускладу са овим уговором, а у супротном, сагласан је да
НАРУЧИОЦУ надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане.

ПРИГОВОР НА КВАЛИТЕТ ДОБАРА

Члан 6.
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ИСПОРУЧИЛАЦ је одговоран за квалитет и квантитет испоручениох добара, сагласно прописима за
ту врсту добара.
Квантитативни и квалитативни пријем добара се врши приликом испоруке од стране
ИСПОРУЧИОЦА
Добра морају бити упакована на начин који је прописан за ову врсту добара и на тај начин обезбеђена
од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.
Писмени приговор на квалитет и количину испоручених добара  НАРУЧИЛАЦ је дужан да истакне
ПОНУЂАЧУ одмах, код момента примопредаје добара, а најкасније у року од 15 дана од преузумања
добра, а за скривене мане на дан сазнања.
ПОНУЂАЧ се обавезује да отклони све недостатке по рекламацији у року од 3 дана од дана пријема
приговора.

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Члан 7.

Овај уговор производи правно дејство годину дана од дана закључења.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 8.
НАРУЧИЛАЦ има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

- Уколико ИСПОРУЧИЛАЦ не испоручи добра у  уговореним роковима,
- Уколико ИСПОРУЧИЛАЦ не испоручи добра у порученим количинама и уобичајеног

квалитета.
Једнострани раскид уговора се врши без отказног рока, упућивањем писменог обавештења
ИСПОРУЧИОЦУ о раскиду уговора

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Свака страна има право да откаже уговор са отказним роком од 30 дана од дана достављања писменог
отказа другој уговорниој страни.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе ЗОО.
Све евентуалне спорове, уговорне стране ће решавати споразумно.
У случају да до споразума не дође, уговара се надлежност суда у Новом Саду.

Члан 10.
Уговор ступа на снагу потписивањем обеју уговорних страна, те се свакој страни додељују по два
примерка уговора.

НАРУЧИЛАЦ ИСПОРУЧИЛАЦ

______________________ _____________________
Небојша Булатовић, проф.
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 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.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: М.П. Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ бр. 4/2014 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.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.


