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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 
14/15 и 68/15), у даљем тексту: Закон, члана 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Службени гласник РС”, бр. 29/13 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке број 05-01 721/1 од 14.03.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку број 05-01 721/2 од 14.03.2016. године, припремљена је Конкурсна документација 
за отворени поступак за јавну набавку добра: Куповина препарата за сузбијање одраслих 
форми комараца на отвореним површинама термалним замагљивањем, редни број јавне 
набавке ЈН Д-2/16. 

 

 
Конкурсна документација садржи укупно 25 страна:  

 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Oпшти подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III Врста добра, техничке карактеристике, количине и опис добра 3 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се  доказује испуњеност тих услова 

5 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 9 

VI ОБРАЗАЦ 1 - Образац понуде  17 

VII ОБРАЗАЦ  2 - Образац структуре понуђене цене са упутством 
како да се попуни  

20 

VIII ОБРАЗАЦ 3 - Образац трошкова припреме понуде 21 

IX ОБРАЗАЦ 4 - Образац изјаве о независној понуди 22 

X ОБРАЗАЦ 5 - Образац изјаве о поштовању обавеза које 
произилазе из важећих прописа 

23 

XI Модел уговора 24 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Завод за биоциде и медицинску 
екологију, Београд, Требевићка бр. 16, интернет страница: www.biocidi.org.rs  

2) Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном 
поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке. 

3) Предмет јавне набавке редни број ЈН Д-2/16 су добра: Куповина препарата за 
сузбијање одраслих форми комараца на отвореним површинама термалним 
замагљивањем 

4) Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о 
јавној набавци. 

5) Особа за контакт: Гордана Диковић-Јовановић и Марија Мркић, e-mail: 
zavod@biocidi.org.rs. Контакт искључиво радним данима и у радно време 
Наручиоца – од 08.00 до 15.00 сати. 
 
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Предмет јавне набавке редни број ЈН Д-2/16 су добра: Куповина препарата за 

сузбијање одраслих форми комараца на отвореним површинама термалним 
замагљивањем. 

 
2. Назив и ознака из општег речника набавки: – Засићени циклични угљоводоници, 

шифра 24321120. 
 

III ВРСТА ДОБРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, 
КОЛИЧИНЕ И ОПИС ДОБРА 

 
 
1. ВРСТА ДОБРА:  
 
  Препарат за сузбијање одраслих форми комараца на отвореним површинама 
термалним замагљивањем на бази активне супстанце д-алетрин 3гр/1л, процентуално 
0,3%, пиперонил бутоксид 50 гр/1л, процентуално 5% w/v, и етофенпрокс 100гр/1л, 
процентуално 10% w/v или „одговарајуће“.    

 
 
2. ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКЕ  
 
 Површине на којима ће се вршити третмани одраслих форми комараца уређајима 
са земље, термалним замагљивањем препаратом на бази активне супстанце д-алетрин 
3гр/1л, процентуално 0,3%, пиперонил бутоксид 50 гр/1л, процентуално 5% w/v, и 
етофенпрокс 100гр/1л, процентуално 10% w/v или „одговарајуће“, су локалитети који су 
теже доступни за третман комараца уређајима са земље хладним замагљивањем као што 
су делови приобаља са густим растињем на којима се термалним замагљивањем 
обезбеђује добра дистрибуција активне материје и обезбеђује добар контакт препарата 

http://www.biocidi.org.rs/
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са јединкама комараца продирањем препарата до најнедоступнијих делова локалитета у 
зависности од конфигурације терена.  
 За техничке карактеристике, односно аналитичка својства и стандард препарата за 
сузбијање одраслих форми комаца уређајима са земље, термалним замагљивањем, на 
бази активне супстанце д-алетрин 3гр/1л, процентуално 0,3%, пипронил бутоксид 50 
гр/1л, процентуално 5% w/v, и етофенпрокс 100гр/1л, процентуално 10% w/v, или 
„одговарајуће“, одговара добављач и у обавези је да наручиоцу преда решење о упису 
биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког 
досијеа, безбедносни лист, упутство за употребу и сву документацију произвођача 
препарата која се односи на гаранцију квалитета, рок употребе, начин складиштења, 
коришћења и друго. 

 Приликом испоруке препарата, у количини према захтеву наручиоца, узорци 
испорученог препарата биће дати на проверу степена осетљивости лабораторији коју 
одреди наручилац. 
 Обавеза добављача је да изврши испоруку наведених количина предметног добра 
на адреси наручиоца, у више испорука, а према писаном захтеву наручиоца у погледу 
времена испоруке. 
 Препарат намењен за сузбијање одраслих форми комараца уређајима са земље, 
термалним замагљивањем, остаје у магацину добављача до коначне испоруке, а 
добављач се обавезује да га, без надокнаде, чува у складу са прописима који регулишу 
област хемикалија и биоцидних производа. 

 

3.  ОПИС ДОБРА И КОЛИЧИНА 

 Препарат на бази активне супстанце д-алетрин 3гр/1л, процентуално 0,3%, 
пиперонил бутоксид 50 гр/1л, процентуално 5% w/v, и етофенпрокс 100гр/1л, 
процентуално 10% w/v или „одговарајуће“ је биоцидни производ, течна формулација на 
уљној бази еколошки прихватљив и без мириса, са смањеним иритацијама и утицајима на 
животну средину.  

 Оптимална доза примене је око 5 литара припремљене смеше по хектару. Смеша 
се припрема са угљоводоничним растварачем. 

 Препарат се набавља у количини од 150 литара на бази активне супстанце д-
алетрин 3гр/1л, процентуално 0,3%, пиперонил бутоксид 50 гр/1л, процентуално 5% w/v, 
и етофенпрокс 100гр/1л, процентуално 10% w/v. Од наведене количине, било да је на 
бази активне супстанце д-алетрин 3гр/1л, процентуално 0,3%, пиперонил бутоксид 50 
гр/1л, процентуално 5% w/v, и етофенпрокс 100гр/1л, процентуално 10% w/v или 
„одговарајуће“ справља се радни раствор са уљима (евро дизел) у количини од најмање 
3.600 литара. 
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1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. 
Закона, и то:  

 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (члан 75. став 1. тачка 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 (члан 75. став 1. тачка 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији 
(члан 75. став 1. тачка 4) Закона); 

4) Да је биоцидни препарат на бази активне супстанце д-алетрин 3гр/1л, 
процентуално 0,3%, пиперонил бутоксид 50 гр/1л, процентуално 5% w/v, и етофенпрокс 
100гр/1л, процентуално 10% w/v или „одговарајуће“ уписан у Привремену листу 
биоцидних производа за достављање техничког досијеа Агенције за хемикалије 
Републике Србије/министарства надлежног за послове из области заштите животне 
средине (члан 75. став 1. тачка 5) Закона) као биоцидни производ за професионалну 
употребу за сузбијање одраслих форми комараца на отвореним површинама термалним 
замагљивањем; 

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 (члан 75. став 2. Закона). 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове наведене у поглављу IV Конкурсне 
документације тачка 1.1 и то од 1) до 3) и тачку 5), а услов из члана 75. став 1. 
тачка 5) Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  

    
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни све обавезне услове наведене у поглављу IV Конкурсне документације тачка 
1.1 и то од тачке 1) до 3) и тачку 5), а услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона - 
дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

  

 

 

 

 

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

УСЛОВА 
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2.    УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
1.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

1) Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона 

Доказ:  

- Понуђач у статусу правног лица доставља: извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

- Понуђач предузетник доставља: извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 

 
2) Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона 
  
Доказ:  
  
Правна лица: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је 
подручју 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 
и 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 
Министарства унутрашњих послова, којим се потврђује да законски заступник понуђача, 
односно сваки законски заступник - уколико понуђач има више законских заступника, 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 
пребивалишта или рођења законског заступника).  

 
Предузетници и физичка лица: 

1)  Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова, којим се потврђује да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и 
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала 
(захтев се може поднети према месту пребивалишта или рођења). 

 Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона 

Доказ:  

1) Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе 
и доприносе и  
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2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврда Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације. 

 Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, 
не морају да доставе доказе из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

4) Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона 

Доказ:  

1) Решење којим је биоцидни производ уписан у Привремену листу биоцидних 
производа за достављање техничког досијеа Агенције за хемикалије Републике 
Србије/министарства надлежног за послове из области заштите животне средине. 

5)  Услов из члана 75. став 2. Закона 

Доказ:  

1) Потписан и оверен Образац изјаве да је при састављању понуде поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и као и да нема забрану обављања делатности која 
је на снази у време подношења понуде – Образац 6. 

 
          Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана 
групе достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) Закона и члана 75. став 2. Закона, а доказ за услов из тачке 5) наведеног члана  
Закона - дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење 
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона 
и члана 75. став 2. Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) 
Закона - за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 Уколико у понуди нису приложени наведени докази о испуњености услова из чл. 
75. и 76. Закона, као и услова из Конкурсне документације или нису достављени други 
докази о испуњавању тражених услова, понуда ће бити одбијена као неприхватљива због 
битних недостатака.  

 Докази о испуњености услова из Закона и Конкурсне документације могу се 
достављати у неовереним копијама. 

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на 
којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.  

 Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање 
испуњености услова мора бити оверена од надлежног органа државе у којој понуђач има 
седиште (управног или судског органа, односно привредне коморе) односно амбасаде те 
државе у Републици Србији и достављена у преводу на српски језик, овереном од стране 
овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.  

 Наручилац задржава право да провери да ли су документи којима понуђач доказује 
испуњеност тражених услова издати од надлежних органа те државе. 

 Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 
понуда, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 
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прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи и 
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена 
документа у примереном року. 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може уместо доказа приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе.  

 Понуђач је дужан да без одлагања достави наручиоцу писано обавештење о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о додели 
уговора, односно до закључења уговора, као и током важења уговора, и да промену 
документује на прописани начин. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

    Понуда се подноси на српском језику. 

    Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов 
превод на српски језик оверен од судског тумача за предметни страни језик. 

2. САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ И НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА   

 Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део Конкурсне документације, 
а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди.     

 Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи, текста, 
заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту 
исправити уз параф и оверу печатом.  

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
 Понуђач доставља следећу документацију (доказе и обрасце): 

1) Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл. 75. и 76. 
Закона, наведене и описане у делу Конкурсне документације: „IV Услови за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се 
доказује испуњеност тих услова“ (у даљем тексту: Услови за учешће).  

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка понуда, 
потребно је доставити потребне доказе за све подизвођаче, односно све чланове групе 
понуђача, у свему у складу са упутством датим у Условима за учешће. 

2) Образац   1. – Образац понуде, 

3) Споразум о заједничком наступању (уколико понуду подноси група понуђача), 

4) Образац    2. – Образац структуре понуђене цене са упутством како да се 
попуни,  

5) Образац   3. - Образац трошкова припреме понуде, 

6) Образац   4. - Образац изјаве о независној понуди, 

7) Образац 5. – Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих 
прописа,  

8) Модел уговора. 

Понуђач подноси понуду непосредно на писарници или путем поште, у затвореној 
коверти или кутији, овереној печатом на адресу наручиоца: Завод за биоциде и 
медицинску екологију, 11030 Београд, Требевићка бр 16, са назнаком „Понуда за јавну 
набавку добра – Куповина препарата за сузбијање одраслих форми комараца на 
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отвореним површинама термалним замагљивањем, редни број ЈН Д-2/16 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуда мора бити затворена на такав начин да се приликом отварања понуда може 
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су 
примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда. 

Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у Позиву за подношење 
понуда сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку јавног 
отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнакoм да је поднета 
неблаговремено. 

 
Рок за подношење понуде је: 13.04.2016. године до 13.00 часова.  
 
Место, време и начин отварања понуда: 

Понуде ће бити отворене јавно 13.04.2016. године у 13,15 часова на адреси 
Наручиоца, Завод за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка бр. 16, 
кацеларија број 24. 
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: 

У поступку јавног отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача, који су дужни да Комисији за јавну набавку, непосредно пре 
почетка јавног отварања понуда, предају овлашћење за учешће у поступку отварања 
понуда које мора бити оригинал, са бројем и датумом под којим је издато, оверено 
печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. 
 
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 У овој јавној набавци није дозвољено подношење понуде са варијантама. 

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуђач у понуди може да наступи:  
- самостално (понуду подноси самостално и самостално извршава јавну набавку),  
- са подизвођачем (понуђач који извршење јавне набавке делимично поверава 

подизвођачу) и  
- као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједно извршавају јавну 

набавку). 
 
4.1.       САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

 У Обрасцу понуде – Образац 1, понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли понуду подноси самостално, са подизвођачем или понуду подноси као 
заједничку понуду. 
 
4.2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 Ако понуђач понуду подноси са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде – 
Образац 1, наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, назив и 
седиште подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу 
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(а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке), као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  
 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без 
обзира на број подизвођача. 
 Ако понуђач који наступа са подизвођачем закључи уговор са наручиоцем, сваки 
ангажовани подизвођач мора бити наведен у уговору.  
 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености услова за учешће. 
 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV Конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
 Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се 
извршава преко тог подизвођача. У наведеном случају наручилац је дужан да омогући 
добављачу да приговори ако потраживање није доспело. 
          У случају да се доспела потраживања преносе дирекно подизвођачу, односно у 
случају промене повериоца у уговорном односу, примењују се одредбе чл. 436. – 453. 
Закона о облигационим односима („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 
57/89 „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. Лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља). 
 
4.3. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  

 У случају подношења заједничке понуде саставни део понуде је споразум 
потписан и оверен од одговорних лица сваког члана групе понуђача, којим се чланови 
групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који обавезно садржи податке о: 

- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца изјава датих под 
кривичном и материјалном одговорношћу које морају бити потписане од овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом) потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати 
споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде. 
 
5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 
 Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем 
у року за подношење понуда.              

 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа 
накнадно доставља. 

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за биоциде и 
медицинску екологију, Београд, Требевићка бр. 16, са назнаком: 

- „Измена понуде у отвореном поступку за јавну набавку добра - Препарат за 
сузбијање одраслих форми комараца на отвореним површинама термалним 
замагљивањем, редни број јавне набавке ЈН Д-10/15, НЕ ОТВАРАТИ“, или 

- „Допуна понуде у отвореном поступку за јавну набавку добра – Куповина 
препарата за сузбијање одраслих форми комараца на отвореним површинама 
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термалним замагљивањем, редни број јавне набавке ЈН Д-2/16, НЕ 
ОТВАРАТИ” или 

- „Опозив понуде у отвореном поступку за јавну набавку добра – Куповина 
препарата за сузбијање одраслих форми комараца на отвореним површинама 
термалним замагљивањем, редни број јавне набавке ЈН Д-2/16, НЕ 
ОТВАРАТИ“, или 

- „Измена и допуна понуде отвореном поступку за јавну набавку добра – 
Куповина препарата за сузбијање одраслих форми комараца на отвореним 
површинама термалним замагљивањем, редни број јавне набавке ЈН Д-2/16, 
НЕ ОТВАРАТИ“. 

  На полеђини коверте или на кутији понуђач даје свој назив и адресу. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији 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 изменити, допунити, ни 
опозвати поднету понуду. 

6. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ  
           ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
6.1. Захтеви у погледу услова, рока и начина плаћања: 

 Наручилац не прихвата аванс као начин плаћања у овој јавној набавци. 

 Плаћање ће се вршити према количини испорученог препарата, односно 
испостављеном рачуну добављача и отпремници за конкретну испоруку извршену према 
захтеву наручиоца, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања рачуна и 
отпремнице за конкретну извршену испоруку препарата. 
 
6.2. Захтеви у погледу рока испоруке: 

           Испорука укупне количине препарата врши се на адреси наручиоца, Завод за 
биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка бр. 16, у више испорука, у 
количини према захтеву наручиоца, у року од најдуже 3 (три) дана од дана пријема 
писаног захтева. 

Добављач је дужан укупну уговорену количину препарата испоручити најкасније 
до децембра 2016. године.  

 
6.3. Захтеви у погледу рока важења понуде:  

 Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) 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 не може мењати 
понуду. 

7. ЦЕНА  

Цена се исказује у динарима без ПДВ, припадајући ПДВ изражен процентуално и 
номинално у динарима, у складу са Законом о порезу на додату вредност и укупна цена 
са ПДВ.  
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Укупну цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему, у случају 
несагласности, текстуално изражена цена има предност у односу на нумерички изражену 
цену. 

Цена је фиксна и непроменљива до завршетка посла. 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 

Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена 
која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност 
извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. 

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од 
понуђача образложење свих њених саставних делова које сматрају меродавним, у свему 
према члану 92. Закона. 

 
8. ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О: 

 
8.1. Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа 

(Министарство финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет 
адреса: www.poreskauprava.gov.rs Посредством Пореске управе могу се 
добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или 
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским 
обавезама које администрирају ови органи; 

8.2. Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, адреса: 
Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs 

8.3. Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту 
животне средине (Министарство пољопривреде и заштите животне средине 
Републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд, адреса 
Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, 
интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs 

  
9. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА  

 Наручилац је дужан да: 
1. чува, као поверљиве, све податке о понуђачу садржане у понуди које је као 

такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;  
2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди и 
3. чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача као и податке о 

поднетим понудама, до отварања понуда. 
 
 Понуђач не може да означи поверљивим доказе о испуњености обавезних услова, 
цену и остале податке из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање. 
 Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном 
углу великим словима имају написано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног 
лица. 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“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на 
наведени начин.  
 Подаци из понуде које понуђач на описани начин означи поверљивим, цениће се 
као поверљиви подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не могу представљати 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
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поверљиве податке у односу на наручиоца, коме исти морају бити доступни, ради 
спровођења поступка прегледа и оцене понуда. 
 
10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 
 Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин одређен чланом 20. 
Закона, писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и 
објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки. 
 
 У складу са чланом 63. Закона, заинтересовано лице може, у писаном облику, да 
тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде,  при чему може да се укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 
подношење понуда. 
 Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 Захтев за тражење додатних информација или појашњења се шаље Наручиоцу 
искључиво писаним путем, односно путем поште на адресу: Завод за биоциде и 
медицинску екологију, путем електронске поште на e-mail адресу: zavod@biocidi.org.rs, 
факс: +381(11)3054-044, са назнаком: „Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације за јавну набавку, број ЈН Д-2/16“, у периоду од 
08.00 до 15.00 сати. 
 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 или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 
   
11. 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 и контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача. 
 Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерен 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. 
 
12. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 
2) учинио повреду конкуренције; 
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3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који 
су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда. 
 Доказ из ст. 1. и 2. члана 82. Закона може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 
 Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. 
Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 
   
13. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  

 Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена. 

 У случају да две или више понуда буду имале исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је у обрасцу понуде 
(Образац 1) понудио дужи рок важења понуде. 

                    
14. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 
 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(члан 75. став 2. Закона), (Образац изјаве – Образац 6.). 
 
15.     ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 
 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио. 
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 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 
понуда. 
 После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 
 Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 
за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. 
Закона,  подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
 Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца 
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 
захтева. 
 Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 
 Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева за заштиту права. 
 Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са 
повратницом, на адресу Завод за биоциде и медицинску екологију, 11030 Београд, ул. 
Требевићка бр. 16; путем електронске поште на е-mail адресу: zavod@biocidi.org.rs или 
на факс: +381(11)30-54-044. 
 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права 
подноси пре отварања или након отварања понуда на жиро рачун број: 840-
0000742221843-57, модел: 97, позив на број: 50-016, прималац: Буџет Републике Србије, 
сврха: Републичка административна такса, захтев за заштиту права, редни број јавне 
набавке: ЈН-Д-10/15. 

 
16.      РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
          Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 
додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права. 

          У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача, у складу са чланом 112. 
став 2. тачка 5) Закона. 

17.     ОБУСТАВА ПОСТУПКА 

Наручилац задржава право да може обуставити поступак јавне набавке из 
објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања 
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је 
престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току 
исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ОБРАЗАЦ 1. 

 

Понуда број____________од ___________    
Јавна набавка добра – Куповина препарата за сузбијање одраслих форми комараца на 

отвореним површинама термалним замагљивањем 
редни број јавне набавке ЈН Д-2/16 

ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ (заокружити начин подношења понуде): 

I. САМОСТАЛНО 

II. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

III. КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

1. Назив биоцидног производа, назив 

активне супстанце и проценат садржине 

активне супстанце 

 

 

2. Назив произвођача и земља порекла  

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

  Посл. име или скр. назив понуђача / 
носиоца посла 

посла 
 
 
 
 
 
 попосла: 

  

   Aдреса седишта:  

  Одговорно лице (потписник уговора):     

  Особа за контакт:   

  Телефон/факс:   

  Е-mail:   

  Текући рачун и банка:   

  Матични број:   

  Порески број – ПИБ:   

  ПДВ број:                                  

Уписан у Регистар понуђача 
(заокружити): 

да                        не 

II ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
 

 
 

 Пословно име или скраћени назив 
подизвођача: 

 

  Aдреса седишта:  

  Одговорно лице: 
 

 

  Особа за контакт:  

  Телефон/факс:  

  Е-mail:  
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  Текући рачун и банка:  

  Матични број:  

  Порески број – ПИБ:  

  ПДВ број:                                

Уписан у Регистар понуђача 
(заокружити): 

                    да                        не 

Део предмета и проценат укупне вредности набавке 

који ће се извршити преко подизвођача (не већи од 

50%) 

 

III ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
 

  Пословно име или скраћени назив члана 
групе: 

 

   Aдреса седишта:  

 Одговорно лице (потписник уговора):   

  Особа за контакт:  

  Телефон/факс:  

  Е-mail:  

  Текући рачун и банка:  

  Матични број:  

  Порески број – ПИБ:  

  ПДВ број:                                 

  Уписан у Регистар понуђача:   
(заокружити): 

                    да                             не 

  Укупна цена без ПДВ:  

ПДВ 
У процентима (%)  

номинално  

  Укупна цена са ПДВ: 
 
 

  Укупна цена са ПДВ словима: 

Рок важења понуде: 
 
 

__________ дана (не краћи од 60 дана од дана јавног отварања понудa) 

 
 Рок испоруке и 

извршења посла: 
 
 

Рок испоруке _______дана од дана пријема писаног захтева наручиоца за 

испоруком потребне количине препарата (не дуже од 3 дана). Добављач 

је дужан укупну уговорену количину препарата испоручи најкасније до 

децембра 2016. године.  

Рок и начин плаћања: 

Плаћање ће се вршити према количини испорученог препарата, односно 
испостављеном рачуну добављача и отпремници за конкретну испоруку 
извршену према захтеву наручиоца, у року од 45 дана од дана достављања 
рачуна и отпремнице за конкретну извршену испоруку препарата. 

                                             
 М.П.                              Потпис одговорног лица 
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Напомена: 

* Уколико понуђач наступа самостално, попуњава само део I, а делови II и III остају непопуњени. 

**У случају већег броја чланова групе понуђача или већег броја подизвођача, страну обрасца на којој се налазе 

тражени подаци копирати и приложити  

*** Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да овај образац 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 

из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац који у том случају мора бити наведен у споразуму 

из члана 81. Закона. 

****Образац структуре цене(Образац 2)  је саставни део Обрасца понуде (Образац 1) 
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА 
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ОБРАЗАЦ 2 

Јавна набавка добра – Куповина препарата за сузбијање одраслих форми комараца на 
отвореним површинама термалним замагљивањем, редни број јавне набавке ЈН Д-2/16 

 
 У јединичну цену добра урачунати су сви зависни трошкови понуде.  

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

1) у колони 4. уписати износ јединичне цене, по јединици мере без ПДВ; 
2) у колони 5. уписати износ јединичне цене, по јединици мере са ПДВ; 
3) у колони 6. уписати износ укупне цене без ПДВ и то тако што ће се помножити јединична    
       цена (из колоне 4.) са укупном количином добра (из колоне 3.); 
4) у колони 7. уписати износ укупне цене са ПДВ и то тако што ће се помножити јединична    
      цена (из колоне 5.) са укупном количином добра (из колоне 3.). 

 

                                              М.П.                        Потпис одговорног лица 

______________________ 

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да овај 
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац који у том случају мора 
бити наведен у споразуму из члана 81. Закона. 
 

 
Врста добра 

 
Јединица 

мере 

 
Количина 

 
Јединична 

цена  

(по  л)  
без ПДВ  

 

 
Јединична 

цена  

(по  л)  
 са ПДВ  

  

 
Укупна  

цена без 
ПДВ 
(3X4) 

 
Укупна  
цена са 

ПДВ   
(3X5) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 

Препарат за 
сузбијање 

одраслих форми 
комараца на 
отвореним 

површинама на 
бази активне 
супстанце  д-

алетрин 3гр/1л, 
процентуално 

0,3%, пиперонил 
бутоксид 50 

гр/1л, 
процентуално 5% 

w/v, и 
етофенпрокс 

100гр/1л, 
процентуално 10% 

w/v или 
„одговарајуће“ 

 

л 

 

150 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ОБРАЗАЦ 3 

            

Понуђач у припреми понуде број _______ од ___________ 2016. године, у поступку јавне 
набавке добра – Куповина препарата за сузбијање одраслих форми комараца на 
отвореним површинама термалним замагљивањем, редни број јавне набавке ЈН Д-2/16, 
доставља укупан износ и структуру трошкова  припремања понуда, како следи у табели: 

 

Редни 
број 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

 
 

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

  У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове припреме понуде, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

  Достављање овог обрасца није обавезно. 
  

 

                               М.П. 

 

  Потпис одговорног лица  

_________________________ 

 

 Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да овај 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац који у том случају мора 

бити наведен у споразуму из члана 81. Закона. 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ 
ПОНУДИ 

 ОБРАЗАЦ 4 

 

 

 У складу са чланом 26. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач даје следећу  

 

И З Ј А В У 

 
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
за учешће у отвореном поступку за јавну набавку добра – Куповина препарата за 
сузбијање одраслих форми комараца на отвореним површинама термалним 
замагљивањем, редни број јавне набавке ЈН Д-2/16, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима.  
              
 
 

 

                           М.П. 

 

 

          Потпис одговорног лица  

__________________________ 

 

Напомена: 

Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписан од одоговорног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверен печатом. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ 
ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА 

ОБРАЗАЦ 5 

 

 У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, понуђач даје следећу  

 

И З Ј А В У 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  потврђујем да сам поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде.  
 
 Изјаву дајем ради учествовања у отвореном поступку за јавну набавку добра – 
Куповина препарата за сузбијање одраслих форми комараца на отвореним површинама 
термалним замагљивањем, редни број јавне набавке ЈН Д-2/16. 
 

                                         М.П. 

 

 

Потпис одговорног лица  

__________________________ 

 

 

 

Напомена:  

Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписан од одговорног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверен печатом. 
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XI  МОДЕЛ УГОВОРА  

 

 

1. Завод за биоциде и медицинску екологију из Београда, улица, Требевићка број 16 
кога  заступа в.д. директора, др Драгана Деспот, (у даљем тексту: наручилац) и 
 
2. _______________________________________ из   __________________ , 
улица ____________________________________ , које заступа 
___________________, _____________________________________(у даљем тексту: 
добављач). 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 
 Куповина препарата за сузбијање одраслих форми комараца на отвореним 
површинама термалним замагљивањем 
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је в.д. директора Завода донео Одлуку  број  05-01 721/1 од 14.03.2016. године о 
покретању отвореног поступка јавне набавке добара: Куповина препарата за сузбијање 
одраслих форми комараца на отвореним површинама термалним замагљивањем, редни 
број јавне набавке ЈН Д-2/16; 
- да је по спроведеном поступку јавне набавке Наручилац донео одлуку о додели 
уговора, бр. _________ од _______________; 
- да се овим уговором уређују међусобна права и обавезе уговорних страна. 
 

Члан 1. 
Добављач се обавезује да, у складу са сопственом понудом број 

_______________________од _____________   2016. године која је саставни део овог 
уговора, наручиоцу испоручи препарат за сузбијање одраслих форми комараца на 
отвореним површинама термалним замагљивањем на бази активне супстанце 
_____________ у количини од 150 литара. 

Добављач се обавезује да уговорену количину препарата из става 1. овог члана, 
испоручи на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка бр. 
16, у једној или више испорука, у количини и на локацији према захтеву наручиоца, у 
року од _______( не дуже од 3 (три)) дана од дана пријема захтева наручиоца. 

Добављач је дужан да укупну уговорену количину препарата испоручи најкасније до 
децембра 2016. године.  

Члан 2. 
Примопредају уговорене количине препарата извршиће Комисија за квалитативни и 

квантитативни пријем (у даљем тексту: Комисија), састављена од представника 
наручиоца и представника добављача. 

Комисија ће вршити квантитативни и квалитативни пријем при свакој испоруци 
препарата која су предмет Уговора, о чему ће сачињавати записник о квантитативном и 
квалитативном пријему добара. 

Уколико се при квантитативном и квалитативном пријему препарата количина 
испорученог препарата разликује од количине наведене у отпремним документима, 
односно уколико се уоче оштећења или други квалитативни недостаци, Комисија ће 
недостатке записнички констатовати. 

Уколико се констатују квантитативни, односно квалитативни недостаци испорученог 
препарата, добављач је у обавези да испоручи недостајуће количине до уговорене 
количине препарата, односно да замени предметни препарат на коме су утврђени и 
записнички констатовани квалитативни недостаци у року од 3 дана од дана записничког 
констатовања уочених недостатака. 
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У случају накнадног утврђивања недостатака који се нису могли уочити приликом 
примопредаје и уобичајеног прегледа препарата, а последица су узрока који је постојао 
пре прегледа и примопредаје, добављач ће о тим недостацима обавестити наручиоца без 
одлагања. 

У том случају, добављач је дужан да недостатке, на захтев наручиоца, отклони у 
року од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева наручиоца. 

Приликом испоруке препарата, у количини према захтеву наручиоца, узорци 
испорученог препарата биће дати на проверу лабораторији коју одреди наручилац. 
 

Члан 3. 
Добављач одговара за техничке карактеристике, односно аналитичка својства и 

стандард препарата и дужан је да наручиоцу преда безбедносни лист и сву документацију 
произвођача препарата која се односи на гаранцију квалитета, рок употребе, начин 
складиштења, коришћења и друго. 

 
Члан 4. 

Наручилац се обавезује да за реализацију предмета овог уговора добављачу 
исплати средства у укупном износу од ________________динара без ПДВ, односно 
динара ________________ са урачунатим ПДВ. 

Наручилац се обавезује да исплату врши према количини испорученог препарата, 
односно испостављеном рачуну добављача и отпремници за конкретну испоруку 
извршену према захтеву наручиоца, а на основу записника о квантитативном и 
квалитативном пријему, најкасније у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана достављања 
рачуна и отпремнице за конкретну извршену испоруку препарата. 

 

Члан 5. 

У случају неоправданог кашњења добављача са испуњењем обавеза из члана 1. 
Уговора, уговорне стране сагласно утврђују уговорну казну у износу од 2%о, (два 
промила), од укупне вредности Уговора, за сваки дан закашњења, с тим да укупна 
уговорна казна у овом случају не може бити већа од 5% од укупне вредности Уговора. 

У случају да добављач не изврши своје обавезе на начин или у року утврђеним овим 
уговором, наручилац ће једнострано раскинути овај уговор уз активирање средства 
финансијског обезбеђења из члана 4. овог уговора. 

За раскид овог уговора обавезна је писана форма. 
 

Члан 6. 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове настале поводом 

реализације обавеза утврђених овим уговором решавају споразумно, а уколико до 
споразума не дође надлежан је Привредни суд у Београду. 

 

Члан 7. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака уговорна 

страна задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 

За добављача: За наручиоца: 
Завод за биоциде и  
медицинску  екологију 
 
др Драгана Деспот 

 

 


