КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СРЕДЊЕ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ– ДОБАРА
МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ
ЈНМВ бр. 2 /19

Фебруар 2019. Године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,,
14/2015. и 68/2015. у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 2/19 од 25.02.2019. год. 336/2019 и Решења о образовању
комисије за јавну набавку 2/19 дел.бр. 337/2019 од 25.02.2019.припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – 2/19
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

III

IV

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испоруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду

Страна

V
VI
VII
VIII

Образац понуде
Модел уговора
Образац изјаве о независној понуди
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА
Адреса: БУЛ. КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 38. НОВИ САД
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 2/19 су добра – материјал за хигијену
4. Контакт:
Лице за контакт:Милена Гавриловић ,021/442 057,
Е - mail адреса (или број факса): mashinska@gmail.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МВ

1. Предмет јавне набавке мале вредности
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 2/19 су добра –материјал за хигијену
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ

Ред.бр.

1.

2.

3.

4.

Артикал

Прашак за веш од 6 кг, садржи 5-15% цијански
сулфикати, зеолит и избељивач на бази
кисеоника
Папирни убруси двослојни ролна , 100%
целулоза, дим. листића 23 x 23 минимум 120
листова, тежина 240гр. Плус.минус 3%
Тоалет папир у ролни троислојни, 100%
целулоза, листићи димензике 12x 10 цм, мин.
300 листића , тежина 139гр плус-минус 3%
Сапун за руке са глицерином 120 гр.

Јединица
мере

Укупно
комада
или
килограм
а

ком

20

ком

5.000

ком
Ком

5.000
400

Ком

2.000

Ком

150

Ком

1600

Ком

150

ком

180

9.

Тоалет папир у листићима , самосложив, беле
боје, 100% целулоза, димензије 11,50X11,50цм
220гр.
Течни сапун 1 л., антибактеријски, садржи
мање 5% амотерне П.А.М., мање од 5%
најогени П.А.М.hexyl,, д-лимонене, вода,мирис
Убруси за руке у листићима, самосложиви,
беле боје, 100% целулоза , 23 X 23 цм, 270
листића, 440 гр.
Фланел крпа ширина 140 цм пута 100
цм.100%памук
Крпа за под димензија 80 цм x 100 цм
100%памук

10.

Крема за руке 200 мил

ком

180

11.

ком

20

12.

Средство за намештај са пумпицом 400 мл
Пронто восак за паркет са пчелињим воском
750 мл. ( или производ одговарајућег квалитета
који садржи нање 5% неонских тензида,
парфем, dimethylol lucol, benzisothiozoinone

Ком

180

13.

Памучна кухињска крпа 100% памук,
обрубљена са свих страна, 50 пута 100 цм.

14.

Магична крпа дим 40 пута 40

Ком

180

15.

Избељивач рубља 1000 мил.

ком

180

5.

6.

7.
8.

Ком

Укупна
цена без
ПДВ

ПДВ

Укупна
цена са
ПДВ

80
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16.

17.

Средсство за стакло Мер 1 л. Или одговарајуће
које садржи мање од 5% анјонских
суфратканата, са анти статик ефектом, активна
пена, мирис, вода, са пумпицом , од 750 мл.
Средство за судове Фери или еквивалент са
15% активне материје анјхоинске П.А.М.,
пријатног мириса- limonee, cinnamal. Од 1,2 Л.

ком

180

ком

220

ком

180

ком

45

ком

45

20.

Течност за подове које садржи мање од 5%
natrijum laureat sulfa мање од t 5%, etil
alkohol,вода, мирис малине , алкохол .
паковање 2. Л..
Бриско уложак кончани 200 gr комлет са
дршком
Собна метла – партвиш + дршка дрвена од
1,2м

21.

Средство за дезинфекцију WC шоље BREF GEL
360 mil са компатибилном корпом ( или
одговарајући који садржи 5-15% анјонских
суфрактаната, парфем, мирис лимунха,
паковање од 360мл

ком

400

22.

Освеживач просторије – електрични
распршивач и допуна, AIRWICK 240 мил ( или
други одговарајућег квалитата – са апаратом

ком

100

ком
ком

100
45

ком

220

18.
19.

23.
24.

25.

Освеживач простора на батерије 250 мл. Air
Wick или други одговарајућег квалитета,
копмплет са апаратом – 250 мл.
Сиркова метла велика 5 пута ошивена
Рукавице VILEDA SENZITIV ( или друге
одговарајућег квалитата ) са природнимк
ластексом 100%

30.
31.
32.
33.

Корпа за отпатке сиве боје, метална мрежаста
велика
Сунђер абразивни димензике 12 x 15 цм
Трулекс крпа дим. 18 цм x 20 цм
Врећа за смеће велика 700 x 1100 x 0,05, 120 л
плаве боје – чист гранулат
Врећ мала 550 x 650 x 0,03, 60 л жуте боје- чист
гранулат
WC четка са постољем ПВЦ
Памучна крпа - пуцвала
Панол паста за руке или одговарајућа од 500 гр.

34.

Метла од бамбуса са дршком од бамбуса

26.
27
28.
29.

35.
36.

DOMESTOS 1 л ( или адеквати производ као
замена да Сасдржи 4,5% натријум
хипоходлина, дезифицијент,мирис, мање од
5% , вода
MER SANIT мирис боровине 0,75 л. ( или
адекватна замена )

ком
ком
ком

40
360
540

ком

5.000

ком
ком
ком
ком

5.000
50
180
300

ком

35

ком

180

ком

180

6

37.

38.
39.

40.

Пајалица овална са телескопском дршком од 3
м - комплет
Пластична канта са дршком и поклопцем – 18
лит.
Сиркова метла - мала
Професионални сет за брисање пода, колица са
две посуде од 25. Л., механизмо за цеђење и
мопом од 400 гр., држачем мопа и
алуминијумском дршком од 150 цм.

ком

30

ком

20

ком

50

ком
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КУПНА вредност понуде без ПДВ: __________________________________________
динара.
Словима:
__________________________________________________________________ динара.
Висина ПДВ:
_______________________________________________________________ динара.
УКУПНА вредност са ПДВ:
___________________________________________________ динара.
М.П.
___________________________
Потпис овлашћеног лица
НАПОМЕНА:
1- Понуђена средства морају да задовољавају квалитет који је описан у спецификацији, у супротном ће се
сматрати не одговарајућим.,
2- 2. Добра под редним бројевима 2., 3., 5., 6. , 7. , 8., 12., 14., 17., 18., 21., 22., 23., 26., 29., 30, 34.. и 35, 36., 37,
40 и доставити уз декларацију на српском језику. Упаковати у кутију и означити редне бројеве. .

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 И УПУТСТВО ЗА ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

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) –ДОКАЗ- Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда
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,
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кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл.
75. ст. 1. тач. 2) Закона)- Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре; 2) 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 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 МУПа, 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).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда6

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)- Доказ: Правна лица: Потврде привредног и
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног
суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда;

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)- Доказ:
Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде 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.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
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5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) –АГЕНЦИЈА ЗА
ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ-Дозвола мора бити важећа.

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) Извештај о бонитету
2) Листа референци (склопљени уговори)
3) Технички капацитет (превозна средства)

1.3.

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.
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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- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) –
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, коју доставља у виду неоверене копије.
НАПОМЕНА:Наручилац има право да ако комисија за јавне набавке утврди
да роба није еквивалентна оригиналу тражи доказ од понуђача да у року
од 2 дана достави доказ да је роба еквивалентна оригиналу-доказ да
набави од надлежног органа.
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.
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

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
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести
назив
понуђача] у поступку јавне набавке- ДОБАРА-материјал за хигијену, број 2/19,
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......................[навести додатне
услове].
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

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 МАШИНСКА ШКОЛА Булевар краља Петра I
бр.38,НОВИ САД са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку МВ - ДОБАРА-материјал
за хигијену, ЈНМВ бр.2/19- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 07.03.2019. године до 10.00, а јавно
отварање ће се обавити у 10,30 часова у просторији 329 у Средњој машинској
школи..
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.

-

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку
или само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или
више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно
могу бити достављени у једном примерку за све партије

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
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Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДE
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Средња машинска
школа, Бул.Краља Петра I бр.38.,НОВИ САД, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку –„Допуна понуде за јавну набавку ДОБАРАматеријал за хигијену, ЈН бр.2/19- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку ДОБАРА-материјал за хигијену, ЈН бр.2/19- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку ДОБАРА-материјал за хигијену, ЈН
бр.2/19- 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.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
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 (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. 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,
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
• понуђачу који ће издати рачун,
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,
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•

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 поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV .).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
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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.
Рок плаћања је 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], на основу документа
који испоставља понуђач, а којим је потврђена (испорука добара).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранцијa за материјал за хигијену– не може бити краћа од 3 месеци од дана
(испоруке добара).
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара)
Рок-испоруке добара не може бити дужи од 3 дана од дана закључења уговора.
Место испоруке– на адресу наручиоца:
Средња машинска школа, Бул.краља Петра првог 38.,Нови Сад
9.4. Захтев у погледу рока 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.
10. 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 је урачунато __________________________________________.
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.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ
СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
12
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику,.-. електронске поште на e-mail:
mashinska@gmail.com 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.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.2/19..
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.
15. 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).
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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.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како
да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је
30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог
понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који
је понудио краћи рок испоруке.
19. 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.
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. 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, електронском поштом на email......., 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).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
22. 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
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда
бр
________________
од
__________________
за
набавку................................. – [навести предмет јавне набавке], ЈН број 2/19.

јавну

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
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
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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:

4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – MATЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период
Место и начин испоруке
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

_______________________________
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Средња машинска школа
Бул.краља Петра I38.
Нови Сад
Дел.бр: ......../2019.

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Добра - материјала за хигијену
ЈНМВ Ред.бр. 2/19.
Закључендана ...................... 2019 године, између:
Наручиоца Средње машинске школе
са седиштем у Новом Саду, улица Бул.Краља Петра I 38, ПИБ:100236338
Матични број: 08117861
кога заступа директор Владимир Гавранић
(у даљем тексту Школа )
И
....Добављача ............................................
са седиштем у ........................... улица .........................., ПИБ ................. Матични
број: ..............................
Број рачуна: ..................................Назив банке: ..................................
Телефон ........................ Телефакс:.................................
кога заступа. .................................
(у даљем текстu .Добављач),
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора јесте набавка добара – материјала за одавање
хигијене за потребе нарзчиоца, а у складу са врстом и количином и техничким
карактеристикам наручиоца наведеним у Конкурсној документацији број .............Оd
..................2019._године, а прихваћен од стране добављача понудоб број
.................од...............2019. године.

Вредност уговора
Члан 2.
За добра из члан 2. Уговора наручилац се обавезује да плати цену, према
понуди добављача – образац бр.3.број ............._оd.................2019. ._године, која чини
саставни део овог уговора, и то у скаду са јединичним ценама наведеним у понуди, а
у укупном износу од .............................. динара без ПДВ-а односно
............................_динара са ПДВ-еом.
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Цену из предходног става чини цена добара и испорука добара на адресу
наручиоца.
Цена је фиксна и не може се мењати након закључења и у току реализације
уговора
Начин плаћања
Члан 3.
Наручилац се обавезује да цену за испоручена добра уплати на рачун
добављача број ................................. код ...................................... банке, у року од 45
дана од дана достављања фактуре добављача и записника о извршеној
примопредаји добара/отпремнице.
Испорука добара
Члан 4.
Добављач се обавезује да робу испоручује сукцесивно у року од 2 дана од дана
пријема писменог захтева наручиоца.
Контрола квалитета
Члан 5.
Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице
наручиоца у месту испоруке изврши квалитативан и квантитативан пријем добара,
што се потврђује записником, који потписују новалшћена лица наручиоца и
добављача.
Ако се записнички утврди да добра која је добављач испотучио наручиоцу
имају надостатке у квалитету, очигледне грешке или недостатке у количини
испоручених добара, добављач мора исте итклонити накјасније у року од 5 дана од
дана сачињавања записника о рекламацији, а уколико то не учини или ако се иста
или слична грешка на истом добру понови, добављач мора добро заменити новим,
које има једнаке или боље карактеристике.
Обезбеђење извршења уговорних обавеза
Члан 6.
Добављач је дужан да најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора (
у тренутку закључења уговора добављач се налази на листи негативних
референци ) достави наручиоцу једну сопствену бланко меницу за добро извршење
посла у висини 10_% од вредности уговора са роком важења 20 дана дуже од коначне
испоруке, печатирану и потписану од стране овлашћеног лица добављача и
меничног овлашћења кое садржи клаузулу „безусловно“, „платива на први позив“ „без
права на приговор“, фотокопију депонованих потписа овлашћених лица за
располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте и потврду банке о
извршеној регистрацији менице.
Наручилац ће наплатити меницу за добро извршење посла у спучају
неиспуњења уговорених обавеза од стране добављача.
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Уговорне казне
Члан 7.
Ако добављач касни са испоруком добара више од 5 дана обавезан је да
наручиоцу плати уговорну казну у висини од 1% на испоручену робу за сваки дан
закашњења, а уколико укупна казна пређе износ од 10% сматра се да је уговор
раскинут.
Уколико је закашњење у испоруци прузроковно неблаговременим
преузимањем робе од стране наручиоца клаузула из предходног става овог члана
неће се примењивати.
Уколико наручилац плаћа цену после уговореног рока, добаљач има право
обрачунати законску затезну камату и задужити наручиоца.
Раскид уговора
Члан 8.
Наручилац задржава право раскида уговора у случају промене цене, у случају
испоруке добара која не задовољавају минималне услове из конкурсне
документације, као и у случају утрошка расположивих средстава.
О постојању основа за раскид уговора наручилац је дужан писмено
обевестити добављача у року од 3 дана од дана сазнања за наступање раскидног
услова.
Уколико добављач, у накнадном року од 5 дана, не отклони узроке за раскид
уговора, сматраће се да је уговор раскинут.
Завршне одредбе
Члан 9.
Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне
стране ће покушати да реше споразумно.
Уколико спорови не могу бити споразумно решени између уговорних страна,
уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
Члан 10.
Уговор ступа на снагу даном потписивања.
Уговор се закључује до 31.12.2019. године.
За све што није регулисано одредбама овог уговора примениће се одредбе
Закона о облигационим односима
Члан 11.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
У новом Саду, дана __________________ 2019. године

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ИСПОРУЧИОЦА
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VIII 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........................[навести предмет јавне набавке], бр .............
[навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

.
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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