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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/15 и
68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начина доказивања испуњености услова
(''Сл. гласник РС'' бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, 4-22 од
06.03.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, 4-23 од 06.03.2020.
године, припремљена је:
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – Дијагностички
комплети за реализацију послова предвиђених Правилником о утврђивању
Програма мера здравствене заштите животиња за 2020.

Конкурсна документација садржи:

Ред. бр. Назив страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 3
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4
3. УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 5

4.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И
76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ) И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

6-7

5. УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 8-17
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 18-25

7.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

26

8.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

27

9.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ
НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА
ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

28

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 29
11. МОДЕЛ УГОВОРА 30-33
12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 34

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно
проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења,
потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да
прате портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено
били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације,
јер је наручилац у складу са чл. 63. став 1. Закона дужан да све измене и допуне
конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
наручиоца. У складу са чл. 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће,
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на
порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

(1) Наручилац: ВЕТЕРИНАРСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИНСТИТУТ ''КРАЉЕВО'',
Жичка 34, 36000 Краљево, Матични број:7333552, ПИБ:100240259, интернет страница:
www.vsikv.com, e-mail: office@vsikv.com

(2) Врста поступка: Предмет јавне набавке се спроводи у поступку јавне набавке мале
вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,
14/15, 68/15) и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки.

(3) Предмет јавне набавке број 1-20 су добра – Дијагностички комплети за реализацију
послова предвиђених Правилником о утврђивању Програма мера здравствене заштите
животиња за 2020.

(4) Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

(5) Контакт:

-Контакт особа: Светомир Кнежевић
-телефон: 036 361 361
-факс:036 360 011
-mail: knezevic@vsikv.com

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца: Ветеринарски специјалистички
институт ``Краљево``, Жичка 34, 36000 Краљево.
Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се истог дана по истеку
рока за подношење понуда.
Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а активно могу
учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су
да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће
у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у
противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку
отварања понуда.
Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и
потпис овлашћеног лица.

mailto:office@vsikv.com
mailto:Knezevic@vsikv.com
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Предмет јавне набавке бр. 1-20 су добра – Дијагностички комплети - у поступку јавне
набавке мале вредности, по партијама а према следећем:

Ред.
бр.

партије
НАЗИВ ДОБРА Јед.

мере Количина

1.
-Дијагностикум Росе-Бенгал за дијагностику
бруцелозе
- Позитиван контролни серум са сертификатом

мл

мл

13000

10 милилитара

2.
-Дијагностички комплет –Елиса кит за ЕЛГ
(скрининг, једнофазни) a 10 плоча
- Позитиван контролни серум Е-05

ком

мл

17 комплета

2 милилитра

3.
-Дијагностички комплет –Елиса кит за Бруцелу
овис (скрининг, једнофазни)
- Позитиван контролни серум са сертификатом

ком

мл

200 плоча

2 милилитра

Понуђач је у обавези да приложи детаљне техничке спецификације са свим
релевантним подацима везаним за рад са понуђеним дијагностикумима, упутство за
употребу, решење o упису у Регистар медицинских средстава ( издато од стране
ALIMS-a), у супротном - понуда ће бити одбијена.

Назив и ознака из општег речника набавки: 33696500 - Лабораторијски реагенси.
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3. УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Техничке карактеристике предметних добара наведене су у делу 2. Подаци о предмету
јавне набавке, Конкурсне документације.
Тражене минималне техничке карактеристике добара морају бити испуњене. У супротном
понуда ће бити одбијена као неприхватљива јер је неодговарајућа.

2) КВАЛИТЕТ, УСЛОВИ ИЗРАДЕ, РОК ИСПОРУКЕ

Понуђена добра морају бити нова, из текуће производње и по квалитету морају одговорати
траженим Техничким карактеристикама.
Рок употребе добара мора бити најмање 6 месеци од дана испоруке Наручиоцу.

3) КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ
ПРИЈЕМ

Начин квалитативног и квантитативног пријема објашњен је у члану 5. модела уговора,
део 11. Конкурсне документације.

4) АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА:

Понуђена добра се испоручују крајњем примаоцу у амбалажи која се не враћа и не плаћа
посебно.
Паковање предметних добара врши се на начин који обезбеђује да се средства не оштећују
приликом транспорта и чувања.
Организацију транспорта до крајњег примаоца врши продавац о свом трошку.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
(ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМНАБАВКАМА)

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

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

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 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)

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5.
Закона)

5) понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произилазе 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. ст. 2. Закона).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл.75 став 1. тач.1 до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 5) Закона.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу
са чл. 77. став 4. Закона, понуђач може испуњеност услова под тачкама 1),2),3) и 5)
доказати достављањем:

Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове из члана 75. ЗЈН (део 7. Конкурсне документације).

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.
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. (део 8.
Конкурсне документације).

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (део 7. Конкурсне
документације).

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.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) 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 прописан начин.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1) ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДАМОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена,
читко написана на српском језику.

2) НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДАМОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду тако упакована да се не могу
накнадно убацивати, одстрањивати или мењати појединачни листови, односно прилози, а
да се видно не оштете.
Понуђач понуду подноси лично (предајом преко писарнице) или путем поште у затвореној
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварању понуде може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуде се подносе на адресу: Ветеринарски
специјалистички институт ``Краљево``, Жичка 34, 36000 Краљево, канцеларија
шефа одељења за набавку и промет.

На коверти мора бити наведено:

''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ДИЈАГНОСТИЧКИ КОМПЛЕТИ – ЈН БРОЈ
1-20 - НЕ ОТВАРАТИ''

На полеђини коверте или на кутији мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број
телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.03.2020.
године до 12:00 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.

Понуду 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 као таква биће враћена понуђачу неотворена.

Понуда мора да садржи:

 Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде (део 6. конкурсне
документације, 6-I и 6-II);

 Попуњен, потписан и оверена изјава понуђача о испуњености услова из члана 75.
Закона у поступку јавне набавке мале вредности (део 7. конкурсне документације);

 Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:
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 Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу
услова из јавне набавке (део 9. конкурсне документације);

 Изјаву о независној понуди (део 10. конкурсне документације);
 Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (део 12. конкурсне
документације);

 Модел уговора - понуђач је дужан да попуни, овери и парафира прву страницу (подаци
о предузећу) и стави печат и потпис на последњу страницу чиме потврђује да се слаже
са Моделом уговора (11). Понуђачи који подносе заједничку понуду или наступају са
подизвођачем/има попуњавају и члан 1.1. односно 1.2. Модела.

Уколико Понуђач не достави претходно наведена документа којима се доказује
испуњеност обавезних и посебних услова, Наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и :
 попуњен, потписан и оверен образац 6-III (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-II
конкурсне документације),

 попуњен, потписан и оверен Изјаву подизвођача о испуњености услова из члана 75.
Закона у поступку јавне набавке мале вредности, потписану од стране овлашћеног
лица подизвођача и оверену печатом. (део 8. конкурсне документације);

У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и:
 попуњен, потписан и оверен образац 6-IV и 6-V (поред Обрасца понуде, део 6-I
конкурсне документације),

 попуњен, потписан и оверен Изјава о испуњености услова из члана 75. Закона у
поступку јавне набавке мале вредности, од стране овлашћеног лица сваког понуђача
из групе понуђача и оверена печатом. (део 7. конкурсне документације);

 Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:
 Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу
услова из јавне набавке (део 9. конкурсне документације);

 Изјаву о независној понуди (део 10. конкурсне документације);
 Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (део 12.
конкурсне документације).

3) ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ ПОНУДЕ:

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце
који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

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,
у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом.
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Ветеринарски
специјалистички институт ``Краљево``, Жичка 34, 36000 Краљево, канцеларија
шефа одељења за набавку и промет, са назнаком:

''ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ДИЈАГНОСТИЧКИ КОМПЛЕТИ–
ЈН БРОЈ 1-20 - НЕ ОТВАРАТИ''

или

''ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ДИЈАГНОСТИЧКИ
КОМПЛЕТИ– ЈН БРОЈ 1-20 - НЕ ОТВАРАТИ''

или

''ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ДИЈАГНОСТИЧКИ КОМПЛЕТИ–
ЈН БРОЈ 1-20 - НЕ ОТВАРАТИ''

или

''ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ДИЈАГНОСТИЧКИ
КОМПЛЕТИ – ЈН БРОЈ 1-19 - НЕ ОТВАРАТИ''

На полеђини коверте или на кутији мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број
телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе 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 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 (део 6. конкурсне документације), 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 (део 6.
конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем.
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Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-II) попуњен, потписан и
оверен образац 6-III, као и попуњену, потписану и оверену Изјаву подизвођача о
испуњености услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности (део 8.
конкурсне документације).

Уколико има више подизвођача, потребно је образац 6-III и Изјаву подизвођача о
испуњености услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности (део 8.
конкурсне документације) копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1. тачка 1.2.
модела уговора и наведе све подизвођаче.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуди наведе
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, 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 у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.

У случају закључења уговора понуђач тј. продавац не може ангажовати као подизвођача
лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће раскинути уговор, осим ако би
раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач тј. продавац може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако
је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије
претходну сагласност наручиоца.

8) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона), у ком
случају се доставља (поред Обрасца понуде, део 6-I) попуњен, потписан и оверен
образац 6-V, а за сваког члана групе понуђача доставља и образац 6- IV, као и попуњене,
потписане и оверене Изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. Закона у поступку
јавне набавке мале вредности (део 7. конкурсне документације), Изјаве понуђача да ће
обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 9.
конкурсне документације), Изјаве о независној понуди (део 10. конкурсне
документације).

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 6- IV и наведене
Изјаве копирати и попунити за сваког члана групе посебно.
У моделу уговора у члану 1. тачка 1.1. обавезно се морају навести (остали) чланови
групе понуђача.
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Образац понуде 6-V је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће

заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће издати рачун;
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
5) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара, и у том случају се примењују одредбе члана 81. став 8.
9. и 10. Закона о јавним набавкама.

9) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања не може бити краћи од 30 нити дужи од 45 дана од дана пријема
оригиналног рачуна и отпремнице. Плаћање врши Ветеринарски специјалистички
институт ``Краљево``, Жичка 34, 36000 Краљево.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Уколико је рок плаћања краћи или дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Начин плаћања детаљније је објашњен у члану 4. модела уговора, део 11. Конкурсне
документације.

Захтеви у погледу гарантног рока и рекламације
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету приликом
испоруке добара, понуђач мора исте отклонити у року од највише 15 дана од дана
сачињавања записника.
Уколико је рок за решавање записнички утврђених недостатака дужи од траженог,
понуда ће се одбити као неприхватљива.

Рок употребе добра мора бити најмање 6 месеци од дана испоруке Наручиоцу.
У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Понуђач мора у року од највише 21 дан од пријема писане рекламације, решити
рекламацију, односно о свом трошку отклонити недостатке на рекламираним добрима или
испоручити исправна добра без недостатака.
Уколико је понуђени рок за решавање рекламације дужи од наведеног, понуда ће се
одбити као неприхватљива.
Пријем и рекламације детаљније су објашњени у члану 5. модела уговора, део 11.
Конкурсне документације.
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Захтеви у погледу начина и рока испоруке

Рок испоруке за предметна добра не може бити дужи од 21 (двадесетједан) дан од дана
пријема поруџбенице од наручиоца.

Под даном испоруке подразумева се датум (дан) пријема који је уписан у Отпремници.
Уколико је понуђени рок испоруке дужи од траженог понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Место и начин испоруке детаљније су објашњени у члану 3. модела уговора, део 11.
Конкурсне документације.

Захтеви у погледу рока важења понуде

Понуда мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.

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

Цена мора бити изражена 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.

Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Понуђач може цену у понуди да искаже и у еурима. За прерачун у динаре користиће се
одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање
понуда.

Понуду исказати попуњавањем Обрасца понуде, који је достављен у делу 6-I конкурсне
документације.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4.
Закона о јавним набавкама.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

11) ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- I Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави:
- Бланко сопствену меницу (мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање оригиналним потписом (не факсимилом), са клаузулама „без протеста“, са
потврдом о регистрацији менице (листинг са сајта НБС, као доказ да је меница
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регистрована) и копијом овереног ОП обрасца и копијом картона депонованих потписа.)
као гаранцију за ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА у висини од 10% од вредности
уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности до краја реализације уговора;

12)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 порески обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

13) ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ИЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
Подаци које понуђач оправдано означи као ''поверљиво'', биће коришћени само за
намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у
поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити
у наставку поступка или касније.
Комисија одређена заспровођење набавке ће као поверљиве третирати оне документе који
у десном горљем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис
лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у
документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу
мора бити исписано "Поверљиво".
Уколико је понуђач на горе наведен начин означио поверљивост докумената, наручилац је
дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди
(члан 14. сатв 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама).
Комисија одређена за спровођење набавке не одговара за поверљивост података који нису
означени на наведени начин.
Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за
примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2.
Закона о јавним набавкама.

14)ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Ветеринарски
специјалистички институт ``Краљево``, Жичка 34, 36000 Краљево, мејлом или факсом на
број 036 360 011 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези
припремања понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
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одговорити на тај начин што ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућују се са напоменом ''Захтев за
додатним информацијама или појашњењеима конкурсне документације, ЈН бр. 1-20''.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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 и појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20.
Закона.

15) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДЕ
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНОЊЕГОВОГ 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 произвођача.

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) ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ''најнижа понуђена
цена''.

17) 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 који је понудио краћи рок испоруке.
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У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
У случају истог понуђеног рока испоруке и рока плаћања, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача која је прва приспела код наручиоца.

18)КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

19)ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто
прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Наручилац ће одбити понуду и из разлога наведених у члану 82. став 1. и 2. Закона.

20)ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама обустави
поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107.
став 3. Закона о јавним набавкама.
Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису
могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о
јавним набавкама.
Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

21)ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда,
на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора (чл. 108. став 1 ЗЈН).
Одлука о додели уговора биће донета у року од највише 10 (десет) дана од дана
отварања понуда.
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници у року од највише 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

22) ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

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, мејлом или факсом на број 036 360 011
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 (два) 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 (три) дана пре истека рока за
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подношење понуда, без обзира на начин достављања. Наручилац ће обавештење о
поднетом захтеву за заштиту права објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници. Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у
поступку јавне набавке (чл. 149. и 150. Закона).
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
(пет) дана од дана објављивања 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 подошења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу
предвиђеном чл. 156 ЗЈН на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или
253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права, сврха уплате: ЗЗП са назнаком јавне набавке на коју се односи
(број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.- 167. Закона.

23) РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од
највише 8 (осам) 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.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, у
складу са чланом 113. став 3. Закона.

24) ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде (део 12. конкурсне документације)
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак
наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као
неприхватљиву.
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

6-I ПОНУДА
Понуда број _________________________(навести број понуде) од
_______________(датум) за јавну набавку добара – Дијагностички комплети - ЈН бр. 1-
20.
1. Понуду дајемо: (обавезно заокружити)

а) самостално б) са подизвођачем ц) заједничка понуда

попуњава се и доставља део
6-I и 6-II

попуњава се и доставља део
6-I, 6-II и 6-III

попуњава се и доставља део
6-I, 6-IV и 6-V

2. УСЛОВИ ПОНУДЕ:

Број
партије Врста добра Јед.

мере
Коли-
чина

Цена по
јед. мере
(без ПДВ)

Укупно
динара

Партија
1.

-Дијагностикум Росе-Бенгал за
дијагностику бруцелозе

- Позитиван контролни серум са
сертификатом

мл

мл

13000

10 мл

Вредност понуђених добара без ПДВ

Вредност ПДВ-а

Укупна вредност понуде за партију 1.

Понуда важи _______________(најмање 30 дана) дана од дана отварања понуде.
Место испоруке је Краљево, Жичка 34.
Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана) је __________ дана од дана службеног
пријема комплетне исплатне документације.
Рок испоруке за 2000 милилитара дијагностикума Росе-Бенгал за дијагностику
бруцелзе је __ дана (не може бити дужи од 21 дан од дана потписивања уговора).
Уговорне стране су сагласне да се преостала количина дијагностикума периодично
испоручује према тренутним потребама Наручиоца , а понуђач се обавезује да по
примљеној поруџбини, у року који није дужи од 21 (двадесетједан дан ) испоручи
наручени материјал.

Рок употребе за уговорено добро је најмање шест месеци од дана испоруке добра у
складиште наручиоца.
Рок за отклањање недостатака приликом испоруке је ________________(не може дужи од
15 дана) дана од дана пријема Записника о недостацима.
Рок за решавање рекламације је ________(не може бити дужи од 21 дан) дана од
обавештавања о неисправности телефоном и достављања рекламације путем факса.

Квалитет, начин транспорта и амбалажа, место испоруке и остали услови у свему према
условима из конкурсне документације.
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Број
партије Врста производа Јед.

мере
Коли-
чина

Цена по
јед. мере
(без ПДВ)

Укупно
динара

Партија
2.

-Дијагностички комплет –
Елиса кит за ЕЛГ (скрининг,
једнофазни) a 10 плоча
- Позитиван контролни серум
Е-05

ком

мл

17компл
ета
2 мл

Вредност понуђених добара без ПДВ

Вредност ПДВ-а

Укупна вредност понуде за партију 2.

Понуда важи _______________(најмање 30 дана) дана од дана отварања понуде.
Место испоруке је Краљево, Жичка 34.
Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана) је __________ дана од дана службеног
пријема комплетне исплатне документације.
Рок испоруке за 4 комплета дијагностикума –Елиса кит за ЕЛГ (скрининг,
једнофазни) a 10 плоча је __ дана (не може бити дужи од 21 дан од дана потписивања
уговора).
Уговорне стране су сагласне да се преостала количина дијагностикума периодично
испоручује према тренутним потребама Наручиоца, а понуђач се обавезује да по
примљеној поруџбини, у року који није дужи од 21 (двадесетједан дан ) испоручи
наручени материјал, на место које одреди Наручилац.

Рок употребе за уговорено добро је најмање шест месеци од дана испоруке добра у
складиште наручиоца.
Рок за отклањање недостатака приликом испоруке је ________________(не може дужи од
15 дана) дана од дана пријема Записника о недостацима.
Рок за решавање рекламације је ________(не може бити дужи од 21 дан) дана од
обавештавања о неисправности телефоном и достављања рекламације путем факса.

Квалитет, начин транспорта и амбалажа, место испоруке и остали услови у свему према
условима из конкурсне документације.

Број
партије Врста добра Јед.

мере
Коли-
чина

Цена по
јед. мере
(без ПДВ)

Укупно
динара

Партија
3.

-Дијагностички комплет –Елиса
кит за Бруцелу овис (скрининг,
једнофазни)
- Позитиван контролни серум са
сертификатом

ком

мл

200
плоча

2 мл

Вредност понуђених добара без ПДВ

Вредност ПДВ-а

Укупна вредност понуде за партију 3.
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Понуда важи _______________(најмање 30 дана) дана од дана отварања понуде.
Место испоруке је Краљево, Жичка 34.
Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана) је __________ дана од дана службеног
пријема комплетне исплатне документације.
Рок испоруке за 40 плоча дијагностикума –Елиса кит за за Бруцелу овис
(скрининг, једнофазни) je __ дана (не може бити дужи од 21 дан од дана потписивања
уговора).
Уговорне стране су сагласне да се преостала количина дијагностикума периодично
испоручује према тренутним потребама Наручиоца, а понуђач се обавезује да по
примљеној поруџбини, у року који није дужи од 21 (двадесетједан дан ) испоручи
наручени материјал, на место које одреди Наручилац.

Рок употребе за уговорено добро је најмање шест месеци од дана испоруке добра у
складиште наручиоца.
Рок за отклањање недостатака приликом испоруке је ________________(не може дужи од
15 дана) дана од дана пријема Записника о недостацима.
Рок за решавање рекламације је ________(не може бити дужи од 21 дан) дана од
обавештавања о неисправности телефоном и достављања рекламације путем факса.

Квалитет, начин транспорта и амбалажа, место испоруке и остали услови у свему према
условима из конкурсне документације.

Место и датум: Понуђач:

_______________ _______________________________
(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П. _______________________________
(читак отисак печата) ( потпис)

НАПОМЕНА:
Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.
У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају
печатом сви чланови групе понуђача.
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6-II ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
Место и општина

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:
(име и презиме одговорног лица)

Место и датум: Понуђач:

_______________ _______________________________
(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П. _______________________________
(читак отисак печата) ( потпис)
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6-III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:
Место и општина

МАТИЧНИ БРОЈ:

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
(ПИБ):

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ
КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:

2) НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:
Место и општина

МАТИЧНИ БРОЈ:

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
(ПИБ):

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ
КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:

Напомена:

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.

Место и датум: Понуђач:

_______________ _______________________________
(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П. _______________________________
(читак отисак печата) ( потпис)
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6-IV ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ:

АДРЕСА:
Место и општина

МАТИЧНИ БРОЈ:

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
(ПИБ):

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:

2) НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ:

АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ:

Место и општина

МАТИЧНИ БРОЈ:

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
(ПИБ):

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 .

Место и датум: Понуђач:

_______________ _______________________________
(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П. _______________________________
(читак отисак печата) ( потпис)
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6-V СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ
ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца, за јавну набавку добара број 1-20 – Дијагностички
комплети достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на
извршење јавне набавке према следећем:

1.

Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем је
Назив:

Адреса:

2.

Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је
Назив:

Адреса:

3.

Члан групе који ће издати рачун је
Назив:

Адреса:

4.

Рачун на који ће бити извршено плаћање је
Број рачуна:

Банка:

5.

Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора
Назив члана групе понуђача Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора
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У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача: Потпис одговорног лица и печат
члана групе понуђача:

1. ____________________________________ ___________________________
потпис и М.П.

2. ____________________________________ ___________________________
потпис и М.П.

3. ____________________________________ ___________________________
потпис и М.П.

4. ____________________________________ ___________________________
потпис и М.П.

5. ____________________________________ ___________________________
потпис и М.П.



26/34

Ветеринарски специјалистички институт ''Краљево''
Жичка 34, 36000 Краљево

7. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 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 – Дијагностички комплети– ЈН бр. 1-20,
испуњава све услове из чл. 75. 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) 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);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за понуду.

Место и датум: Понуђач:

_______________ _______________________________
(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П. _______________________________
(читак отисак печата) ( потпис)

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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8. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У вези члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, као заступник подизвођача дајем
следећу

И З Ј А В У

Подизвођач___________________________________________________________________
(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке – Дијагностички комплети– ЈН бр. 1-
20, 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 и датум: Подизвођач:
_______________ _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П. _______________________________
(читак отисак печата) ( потпис)

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О
ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити
наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,
а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.

Место и датум: Понуђач:
_______________ _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П. _______________________________
(читак отисак печата) ( потпис)
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВЉУЈЕМ

под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да понуду за јавну набавку
Дијагностички комплети бр. 1-20 подносим независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум: Понуђач:
_______________ _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П. _______________________________
(читак отисак печата) ( потпис)
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11. МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОПРОДАЈИ

Са периодичним испорукама
Закључен дана _______________ године између:

Правни основ: Јавна набавка бр. 1-20; Одлука о додели уговора бр. _____ од
________2020. године, и понуда понуђача (продавца) бр.______________________

1. Ветеринарски специјалистички институт «Краљево» у Краљеву, Жичка 34,
матични број: 7333552, ПИБ 100240259, кога заступа директор, Мишо Коларевић (у
даљем тексту: Наручилац), и

2. __________________________, _______________________, матични број
________________, ПИБ _________________, текући рачун бр:_________________ код
банке _________________, кога заступа директор, ________________ ( у даљем тексту:
Понуђач).

Ч л а н 1.
Купац и Продавац су се сагласили да је предмет уговора набавка добара:
Партија 1.

Број
партије Врста добра Јед.

мере
Коли-
чина

Цена по
јед. мере
(без ПДВ)

Укупн
о

динара

Партија
1.

-Дијагностикум Росе-Бенгал за
дијагностику бруцелозе

- Позитиван контролни серум са
сертификатом

мл

мл

13000

10 мл

Вредност понуђених добара без ПДВ

Вредност ПДВ-а

Укупна вредност понуде за партију 1.
Партија 2.

Број
партије Врста производа Јед.

мере
Коли-
чина

Цена по
јед. мере
(без ПДВ)

Укупно
динара

Партија
2.

-Дијагностички комплет –Елиса
кит за ЕЛГ (скрининг,
једнофазни) a 10 плоча
- Позитиван контролни серум Е-
05

ком

мл

17компле
та
2 мл

Вредност понуђених добара без ПДВ
Вредност ПДВ-а

Укупна вредност понуде за партију 2.
Партија 3.
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Број
партије Врста добра Јед.

мере
Коли-
чина

Цена по
јед. мере
(без ПДВ)

Укупно
динара

Партија
3.

-Дијагностички комплет –Елиса
кит за Бруцелу овис (скрининг,
једнофазни)
- Позитиван контролни серум са
сертификатом

ком

мл

200
плоча

2 мл

Вредност понуђених добара без ПДВ

Вредност ПДВ-а

Укупна вредност понуде за партију 3.

Продавац се обавезује да за Купца у складу са важећим прописима и овим уговором,
испоручи добра по врсти, количини, цени, квалитету и роковима а купац да плати
испоручено.

Ч л а н 1.1.
(АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:**)
**попуњава понуђач – носилац посла
На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број
___________ од ______________.године, ради учешћа у поступку јавне набавке између:
1.___________________________________________из_______________________;
(навести скраћено пословно име из АПР-а) ул._______________________бр. ____
2.___________________________________________из_______________________;
(навести скраћено пословно име из АПР-а) ул._______________________бр. ____
Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма
_____________________________________ из __________________; (навести скраћено
пословно име из АПР-а) ул._______________________ бр. ______ и буде носилац и гарант
извршења посла – носилац посла.

Ч л а н 1.2.
(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

Продавац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих обавеза из овог уговора,
укучујући и обавезе које је поверио подизвођачу:
„__________________________“из _____________________, ул.__________бр.______.

„__________________________“из _____________________, ул.__________бр.______.
Продавац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих

обавеза:______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Члан 2.
Уговорне стране сагласно констатују дa je Наручилац, у редовном поступку јавне набавке
мале вредности по партијама бр. 1 - 20, доделио Понуђачу уговор за набавку добара -
Дијагностички комплети партија 1. по понуди бр. _____________ од
_______________2020. године (код Понуђача понуда заведена под бр.
_____________________________ ).
Понуђач ће добра из става 1. овог члана испоручивати Наручиоцу сукцесивно, по цени и
условима и у складу са понудом бр. _______________ од 2020. године, која је саставни
део овог уговора.
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Члан 2.1.

Уговорне стране сагласно констатују дa je Наручилац, у редовном поступку јавне набавке
мале вредности по партијама бр. 1 - 20, доделио Понуђачу уговор за набавку добара -
Дијагностички комплети партија 2. по понуди бр. _____________ од
_______________2020. године (код Понуђача понуда заведена под бр.
_____________________________ ).
Понуђач ће добра из става 1. овог члана испоручивати Наручиоцу сукцесивно, по цени и
условима и у складу са понудом бр. _______________ од 2020. године, која је саставни
део овог уговора.

Члан 2.2.

Уговорне стране сагласно констатују дa je Наручилац, у редовном поступку јавне набавке
мале вредности по партијама бр. 1 - 20, доделио Понуђачу уговор за набавку добара -
Дијагностички комплети партија 3. по понуди бр. _____________ од
_______________2020. године (код Понуђача понуда заведена под бр.
_____________________________ ).
Понуђач ће добра из става 1. овог члана испоручивати Наручиоцу сукцесивно, по цени и
условима и у складу са понудом бр. _______________ од 2020. године, која је саставни
део овог уговора.

Члан 3.

Рок испоруке за 2000 милилитара Дијагностикума Росе-Бенгал за дијагностику
бруцелзе не може бити дужи од __ (__________________) дан од дана потписивања
уговора.
Уговорне стране су сагласне да се преостала количина дијагностикума периодично
испоручује према тренутним потребама Наручиоца, а понуђач се обавезује да по
примљеној поруџбеници, у року који није дужи од 21 (двадесетједан) дан испоручи
наручени материјал, на место које одреди Наручилац.
Рок испоруке за 4 комплета дијагностикума –Елиса кит за ЕЛГ (скрининг,
једнофазни) a 10 плоча не може бити дужи од __ (_________________) дан од дана
потписивања уговора.
Уговорне стране су сагласне да се преостала количина дијагностикума периодично
испоручује према тренутним потребама Наручиоца, а понуђач се обавезује да по
примљеној поруџбеници, у року који није дужи од 21 (двадесетједан) дан испоручи
наручени материјал, на место које одреди Наручилац.
Рок испоруке за 40 плоча дијагностикума –Елиса кит за Бруцелу овис (скрининг,
једнофазни) не може бити дужи од __ (_________________) дан од дана потписивања
уговора.
Уговорне стране су сагласне да се преостала количина дијагностикума периодично
испоручује према тренутним потребама Наручиоца, а понуђач се обавезује да по
примљеној поруџбеници, у року који није дужи од 21 (двадесетједан) дан испоручи
наручени материјал, на место које одреди Наручилац.

Члан 4.
Понуђач ће за сваку појединачну испоруку испоставити Наручиоцу фактуру. Наручилац
се обавезује да ће Понуђачу испоручену робу платити у року од _________
(________________) дана од дана испоруке, а на основу испостављене фактуре.
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Члан 5.

Наручилац и понуђач ће записнички, односно доставницом констатовати да су добра
испоручена. У случају утврђених недостатака у испоруци, Понуђач је дужан да исте
отклони најкасније у року од _______________ дана од дана сачињавања записника о
рекламацији.

Члан 6.

Понуђач је обавезан да при потписивању Уговора достави Наручиоцу оригинал
сопствену бланко меницу (мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање оригиналним потписом (не факсимилом), са клаузулама „без протеста“) као
гаранцију за ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА у висини од 10% од вредности уговора
без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности до краја реализације уговора;

Наручилац је овлашћен да безусловно реализују средство финансијског обезбеђења у
случају неиспуњења обавеза насталих по овом уговору.

Члан 7.

На сва питања која нису дефинисана овим уговором, сходно ће се примењивати одредбе
Закона о облигационим односима.

Члан 8.

У случају спора, који уговорне стране не буду могле да реше споразумно, надлежан је
Привредни суд у Краљеву.

Члан 9.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна задржава по
2 (два).

Члан 10.

Овај Уговор се закључује на период трајања до краја 2020. године.

Напомена: Овај модел уговора представља садржину Уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.

ПОНУЂАЧ ЗА НАРУЧИОЦА

Директор Директор Института

Мишо Коларевић
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12. 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:

Ред.
бр.

партије
Врста трошка Износ без ПДВ-а Износ са

ПДВ-ом

1.

2.

3.

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 узорака или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав
недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити
као неприхватљиву.

Место и датум: Понуђач:
_______________ ________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П. _____________________________
(читак отисак печата) (потпис)


	1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ                     
	2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ                   
	3.УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ            
	5.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
	6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
	Уговорне стране су сагласне  да се преостала колич
	7.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.
	8.ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 
	9.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА
	10.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
	11.МОДЕЛ УГОВОРА

	Члан 3.
	Уговорне стране су сагласне  да се преостала колич
	Уговорне стране су сагласне  да се преостала колич
	Уговорне стране су сагласне  да се преостала колич
	Члан 5.
	12.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ


