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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), а у вези са чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/2013) и 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 05-01 2134/1 од 14.06.2019. године и 
Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности број 05-01 број 
2134/2 од 14.06.2019. године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности припремила 
је  
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у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку ДОБАРА   
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УРЕЂАЈИМА СА ЗЕМЉЕ НА БАЗИ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ ДЕЛТАМЕТРИН  

ЈН бр. ЈНМВ 14/2019 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Завод за биоциде и медицинску екологију 
Адреса: Београд, Требевићка бр. 16 
Интернет страница: www.biocidi.org.rs  
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 14/2019 је набавка добара – Куповина биоцидног производа за сузбијање 
одраслих форми комараца и крпеља уређајима са земље на бази активне супстанце делтаметрин 
Ознака из општег речника набавке: 24321120, Засићени циклични угљоводоници. 
 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.     
 
4. Контакт лица: Марија Мркић и Гордана Диковић-Јовановић, факс: 011/3054-044, 
e-mail: zavod@biocidi.org.rs 
Контакт искључиво радним данима и у радно време Наручиоца – од 08.00 до 15.00 сати. 
 
Процењена вредност јавне набавке: 5.000.000,00 динара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zavod@biocidi.org.rs
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II   ВРСТА ДОБРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНЕ И ОПИС ДОБРА, РОК ИСПОРУКЕ И 
МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 
1. ВРСТА ДОБРА:  

 Куповина биоцидног препарата за сузбијање одраслих форми комараца и крпеља са земље, 
хладним замагљивањем из УЛВ уређаја, на бази активне супстанце делтаметрин. 

 
2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
  За техничке карактеристике, односно аналитичка својства и стандард биоцидног препарата 

за сузбијање одраслих форми комараца и крпеља уређајима са земље, хладним замагљивањем на 
бази активне супстанце делтаметрина, одговара добављач и у обавези је да наручиоцу уз понуду 
поред Решења о упису биоцидног производа у Првремену листу биоцидних производа за 
достављање техничког досијеа преда безбедносни лист, упутство за употребу и сву документацију 
произвођача препарата која се односи на гаранцију квалитета, рок употребе и начин складиштења. 

   
3. КОЛИЧИНЕ И ОПИС ДОБРА  

 Препарат (биоцид) са активном супстанцом делтаметрин је течна концентрована емулзија 
која се раствара у води, еколошки прихватљив и без мириса, са смањеним иритацијама и утицајима 
на животну средину. Такође, представља незапаљиву формулацију.  

  Препарат се може примењивати у присуству животиња и људи, јер је ниско токсичан за 
сисаре.  

  Препарат се набавља у количини од 1.300 литара на бази активне супстанце делтаметрин, 
је препарат који садржи минимум 2% активне супстанце делтаметрин. Од наведене количине 
препарата, на бази активне супстанце делтаметрин се справља радни раствор са водом у количини 
од најмање 13.000 литара радног раствора. 

  Препарат на бази активне супстанце делтаметрин који садржи минимум 2% активне 
супстанце делтаметрин се користи апликацијом из УЛВ уређаја и мора бити у УЛВ формулацији која 
не оштећује уређаје, резервоаре и несметано се апликује кроз УЛВ дизне, односно не доводи до 
запушавања УЛВ дизни и стварања наслага на ситу филтера, зидовима резервоара и пратећим 
инсталацијама уређаја, капиларним цевима и електромагнетном вентилу, односно препарат мора да 
омогући несметан рад уређаја, УЛВ генератора аеросола. 

 

4.          РОК ИСПОРУКЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

  Обавеза добављача је да изврши испоруку предметног добра на адреси наручиоца, 
Београд, ул. Требевићка бр. 16, у року од 3 дана од дана закључења уговора.  

   

            Место и  датум                                 М.П.                               Потпис понуђача 

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

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за 
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, а испуњеност обавезних услова за учешће у 
поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

      
Р.бр 

УСЛОВИ ДОКАЗИ 

 
 
 
 
 

1. 

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

 

 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног Привредног суда 
 
Напомена: Понуђачи који су регистровани у регистру који 
води Агенција за привредне регистре не морају да доставе 
овај доказ, јер је јавно доступан на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. 
 

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. став 1. тачка 2) Закона); 

 

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

3. 

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

 

 
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
 
НАПОМЕНА: Осим уверења Министарства финансија 
Понуђач је у обавези да достави уверења свих надлежних 
локалних самоуправа на којима се понуђач води као порески 
обвезник изворних локалних прихода. Дакле, уколико 
понуђач има обавезу плаћања пореза и других јавних 
дажбина у више локалних самоуправа, потврде свих тих 
управа јединица локалних самоуправа представљају доказе 
на околност да понуђач испуњава обавезни услов за учешће 
из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН. 
 
 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 
 

 
 
 

4. 
 
 
 

Да је биоцидни препарат на бази активне 
супстанце делтаметрин уписан у 
Привремену листу биоцидних производа 
за достављање техничког досијеа 
Агенције за хемикалије Републике 
Србије/министарства надлежног за 
послове из области заштите животне 
средине као биоцидни производ за 
професионалну употребу за сузбијање 
одраслих форми комараца на отвореним 
површинама и у затвореном простору и 
за сузбијање крпеља, прскањем са 
земље из УЛВ уређаја (члан 75. став 1. 

Решење о упису биоцидног производа у привремену листу 
биоцидних прозвода за достављање техничког досијеа, 
сигурностно безбедносни лист (МСДС) и упутство за 
употребу. 
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тачка 5) Закона); 

5. 

 
 
Да је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде (чл. 75. став 2. 
Закона) 
 

 
 
Изјава о поштовању прописа- Образац бр. 4 

 
Напомена: 
- Изјаву о поштовању прописа морају да потпишу и 
овере печатом сви понуђачи. Уколико понуду подноси 
група понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
 
 
 

 
 
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност 

обавезних услова.  
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. 

став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75., дефинисане 
овом конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико 
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз 
понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 
испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид 
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. 
 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке дефинисане у следећој табели, а испуњеност додатних услова понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 
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А) ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 УСЛОВИ ДОКАЗИ 

1. 

 
Да понуђач није био у блокади рачуна 
дужој од 30 (тридесет) дана за 6 (шест) 
месеци од дана објављивања позива 
за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки   
 

Потврда о броју дана блокаде коју издаје 
Народна банка Србије 

 Б) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 УСЛОВИ ДОКАЗИ 

1. 

Да је понуђач у претходном периоду од 
5 година пре дана објављивања позива 
извршио испоруку добра које нуди 
(биоцидни производ на бази активне 
супстанце делтаметрин, концентрат 
који се раствара у води), у количини од 
најмање 2.500 литара и да је то добро 
коришћено за сузбијање одраслих 
форми комараца и крпеља у 
насељеним местима на територији 
Републике Србије, прскањем са земље 
из УЛВ уређаја  

 
Потврда издата од стране референтног 
наручиоца. Образац бр. 5 
  

• Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. У том случају понуђач је дужан 
да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о 
испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  

• Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док је услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог 
закона дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове понуђачи из групе испуњавају заједно. Сваки члан групе 
понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, 
доказ из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона доставља понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, док доказе о испуњености додатних 
услова доставља онај понуђач из групе који испуњава тражени услов.  

• Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача са којима ће закључити 
уговор, да доставе на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у 
остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или 
оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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IV       КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 

Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена. 

У случају да две или више понуда буду имале исту најнижу понуђену цену, као најповољнија понуда 
биће изабрана путем жреба. 

 
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 
понуђену цену. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што 
ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 
ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом 
папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 

 
  Наручилац ће вредновати само понуде у којима су понуђачи одговорили на захтеване услове из 
позива за подношење понуда и конкурсне документације – одговарајуће и прихватљиве понуде. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је 
дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.  
  
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин 
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача 
и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Завод за биоциде и медицинску екологију, 11030 Београд, ул. Требевићка бр. 
16, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку ДОБАРА – Куповина биоцидног производа за сузбијање 
одраслих форми комараца и крпеља уређајима са земље на бази активне супстанце делтаметрин, 
ЈНМВ 14/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до датума и времена наведеног у Позиву за подношење понуда.   
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити 
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 
достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по 
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и наручилац ће је по 
окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено, у 
складу са чланом 104. став 4.  Закона.  
    
Понуда мора да садржи: 

• Доказе о испуњености обавезних и додатних услова, наведене у поглављу III конкурсне 
документације „Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и упутство како се 
доказује испуњеност тих услова – Образац Изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН, 
поглавље V.1 и Образац Изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН, поглавље V.2. 

• Доказ да понуда испуњава техничке спецификације наведене у поглављу II конкурсне документације 
– образац техничке спецификација; 

• Образац понуде са структуром понуђене цене (поглавље VI - образац 1.) - попуњен, потписан и 
печатом оверен;  

• Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају подношења заједничке понуде; 

• Образац изјаве о независној понуди (поглавље VIII - образац 3.) - попуњен, потписан и печатом 
оверен; 

• Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона – (поглавље IX - образац бр. 4) 

• Потврда референтног наручиоца – (поглавље X - образац бр. 5); 

• Модел уговора (поглавље XI) - попуњен, потписан и печатом оверен. 
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у 
конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у 
конкурсној документацији, изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. 
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став 2. Закона, које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 
конкурсној документацији (изузев поменутих изјава), наведено треба дефинисати споразумом којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.  
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и 
попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе 
или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача. 
 
3. ПАРТИЈЕ 
 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на исти начин на 
који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији. 
Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или допуњене 
документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и печатиран од стране 
овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.  
Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у затвореној 
коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а који је потписан и печатиран од стране 
овлашћеног лица понуђача. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за биоциде и медицинску екологију, 
11030 Београд, Требевићка бр. 16  са назнаком: 
„Измена понуде за поступак јавне набавке добара – Куповина биоцидног производа за сузбијање 
одраслих форми комараца и крпеља уређајима са земље на бази активне супстанце делтаметрин, 
редни број јавне набавке ЈНМВ 14/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за поступак јавне набавке добара – Куповина биоцидног производа за сузбијање 
одраслих форми комараца и крпеља уређајима са земље на бази активне супстанце делтаметрин, 
редни број јавне набавке ЈНМВ 14/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за поступак јавне набавке добара Куповина биоцидног производа за сузбијање 
одраслих форми комараца и крпеља уређајима са земље на бази активне супстанце делтаметрин, 
редни број јавне набавке ЈНМВ 14/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде поступак јавне набавке добара – Куповина биоцидног производа за сузбијање 
одраслих форми комараца и крпеља уређајима са земље на бази активне супстанце делтаметрин, 
редни број јавне набавке ЈНМВ 14/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да мења, нити да допуњује своју 
понуду. 
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6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА 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 исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да 
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који 
не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III 
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, без обзира на 
број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 
испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
понуђача пред наручиоцем,  

• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III 
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 
Наручилац ће плаћање извршити по испоруци на текући рачун Добављача у року до 45 (четрдесетпет) дана 
од дана службеног пријема рачуна за извршену испоруку, обострано потписане отпремнице и обострано 
потписаног записника о квантитативном пријему без примедби. 
Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност Републике 
Србије и подзаконским актима. 
Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а плаћање одложено на штету 
Добављача све док се не достави исправан рачун. 
 
9.2. Захтев у погледу рока и места испоруке 

 
Испорука добара која су предмет ове јавне набавке вршиће се у року од 3 дана од дана закључења уговора, 
на адреси наручиоца, Београд, ул. Требевићка бр. 16. 
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9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење 
рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 

Цене у понуди уносе се у Образац понуде, који у себи садржи образац структуре цене, као јединичне цене, 
заокружене на две децимале.  

Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без урачунатог ПДВ-а са укљученим свим зависним 
трошковима до места испоруке (царина, транспорт и сл.).    

Цене у понуди се фиксне и не могу се мењати током важења уговора.   

У цене у понуди морају да буду урачунати и кроз њих исказани сви попусти и све погодности које понуђач 
нуди. Посебне попусте и погодности Наручилац неће узимати у обзир приликом примене критеријума за 
доделу уговора.  

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

 
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-
маил zavod@biocidi.org.rs или путем факса: +381(11)30-54-044 тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, 
при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији.  
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 14/2019“, у периоду од 8.00 до 15.00 сати. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење 
понуда, продужиће рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну 
документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 
 
12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од 
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може 
да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 

mailto:zavod@biocidi.org.rs
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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. 
 
13. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 
СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 
трећих лица сноси понуђач. 
 
14. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно 
удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за 
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се 
доставља непосредно, електронском поштом на e-mail zavod@biocidi.org.rs  факсом на број 011/3054044 или 
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом 
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема 
захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране 
наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У 
том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке 
из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако 
су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 
подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца 
захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или 
могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да уплати таксу у висини од 60.000,00 
динара, на рачун буџета Републике Србије: 840-30678845-06, позив на број 97 50-016, Републичка 
административна такса за јавну набавку број ЈНМВ 14/2019, прималац уплате: буџет Републике Србије.  
Уз захтев се прилаже доказ о уплати таксе. Примере правилно попуњених образаца налога за уплату или 
налога за пренос можете видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије: 
http://www.kjn.gov.rs. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, a према Упутству о 
уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту 
права у поступцима јавних набавки, прихватиће се: 1) Потврда о извршеној уплати републичке 
административне таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће: (1) да буде издата од стране банке и да 
садржи печат банке; (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 
извршења налога; (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна буџета: 840-
30678845-06; (5) шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке 
поводом које се подноси захтев за заштиту права; (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa 
јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (8) корисник: буџет Републике Србије; (9) 
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назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке; 2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе, наведене 
под тачком 1); 3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из тачке 1), осим оних наведених под (1) и (10), за 
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру постојећег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средства, корисници средстава 
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 4) Потврда издата од 
стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за 
подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке 
Србије у складу са законом и другим прописом. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
15. 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. 
 
 
16.      ОБУСТАВА ПОСТУПКА 

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

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ 

 
 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/15 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач____________________________________________у поступку јавне набавке добара: Куповина 
биоцидног производа за сузбијање одраслих форми комараца и крпеља уређајима са земље на бази 
активне супстанце делтаметрин, редни број ЈНМВ 14/2019, 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); 

 
 

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

        (потпис овлашћеног лица) 
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V.2 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач _________________________________ у поступку јавне набавке добара: Куповина биоцидног 
производа за сузбијање одраслих форми комараца и крпеља уређајима са земље на бази активне 
супстанце делтаметрин, редни број ЈНМВ 14/2019, 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 да нема забрану обављања     делатности која је на 
снази у време подношења понуде.  

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

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
(Образац 1.) 

 
Понуда број____________од ___________    

Јавна набавка добра – Куповина биоцидног производа за сузбијање одраслих форми комараца и крпеља 
уређајима са земље на бази активне супстанце делтаметрин 

редни број ЈНМВ 14/2019 
ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ (заокружити начин подношења понуде): 

I. САМОСТАЛНО 
II. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
III. КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

1. Назив биоцидног производа, 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:  

  Текући рачун и банка:  

  Матични број:  
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  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 

IV     СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Цена по литру без ПДВ-а:  

Цена по литру са ПДВ-ом:   

Укупна цена за 1.300 литара без ПДВ:  

ПДВ 
У процентима (%)  

номинално  

  Укупна цена за 1.300 литара са ПДВ-ом: 
 
 

  Укупна цена са ПДВ словима: 

V   ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ 

Рок важења понуде: 
 
 

__________ дана (не краћи од 60 дана од дана јавног отварања понудa) 
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Рок испоруке и извршења 
посла: 
 
 

 
Обавеза добављача је да изврши испоруку предметног добра у року од 3 дана 
од дана закључења уговора.  
Добављач је дужан укупну уговорену количину препарата испоручи најкасније до 
31.12.2019. године 

Место испоруке:       Београд, ул. Требевићка бр. 16 

Рок и начин плаћања: 
Плаћање ће се вршити по извршеној испоруци у року до 45 дана од дана 
достављања рачуна и отпремнице. 

                                            
 М.П.                              Потпис одговорног лица 

 

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

(Образац 2.) 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач 
………………....................................................…………………………. (навести назив понуђача), доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

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

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
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VIII     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

(Образац 3.) 
 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 
ДОБАРА - КУПОВИНА БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА ЗА СУЗБИЈАЊЕ ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА И 
КРПЕЉА УРЕЂАЈИМА СА ЗЕМЉЕ НА БАЗИ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ ДЕЛТАМЕТРИН, редни број јавне 
набавке ЈНМВ 14/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће 
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту 
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку 
јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку 
јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку 
јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у 
смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
 
Ако понуђач подноси понуду за више партија може навести у самој Изјави да се односи на партије за које 
подноси понуду или да да ову Изјаву за сваку партију посебно 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ  
ЧЛАН 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

(Образац 4.) 
 

 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 
 
 

Понуђач …............................................................................................ [навести назив понуђача] у поступку јавне 
набавке ДОБАРА - КУПОВИНА БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА ЗА СУЗБИЈАЊЕ ОДРАСЛИХ ФОРМИ 
КОМАРАЦА И КРПЕЉА УРЕЂАЈИМА СА ЗЕМЉЕ НА БАЗИ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ ДЕЛТАМЕТРИН, 
редни број јавне набавке ЈНМВ 14/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку. 

 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 

 
Напомена: 

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

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ  
ЧЛАНА 76. ЗАКОНА  

(Образац 5.) 
 

 
 

Назив наручиоца: ______________________________ 
Седиште: __________________________ 

 

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 
 
 

На основу члана 77. став 2. тачка 2. под тачка 2. Закона о јавним набавкама Наручилац издаје: 

 

 

п о т в р д у  
 
 

Да је понуђач  ____________________________________________________________________________ 
                                             (назив и седиште понуђача) 
 
у току _______________________________године, Наручиоцу испоручио биоцидни производ на бази активне 
супстанце делтаметрин намењен за сузбијање одраслих форми комараца и крпеља са земље, хладним 
замагљивањем из УЛВ уређаја, под називом ___________________________, у количини од 
_____________литара, и да је тај производ коришћен за сузбијање одраслих форми комараца и крпеља са 
земље, хладним замагљивањем из УЛВ уређаја на територији 
општине/града__________________________________. 

Потврда се издаје на захтев понуђача ______________________________________________________, а ради 
учешћа у поступку набавке добара код наручиоца, Завода за биоциде и медицинску екологију из Београда, ул. 
Требевићка бр. 16, редни број јавне набавке: ЈНМВ 14/2019, и у друге сврхе се не може користиги. 
 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни. 
 
 
 

Место: __________________ 

Датум: ______________ м.п.                                     Овлашћено лице Наручиоца 
         ________________________ 
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XI  МОДЕЛ УГОВОРА  
 

 
Овај уговор закључен је између: 
 
Наручиоца: Завод за биоциде и медицинску екологију  
са седиштем у Београд, улица Требевићка бр. 16,  
Матични број: 07011563 
ПИБ: 102142866. 
кога заступа директор Прим. др Драгана Деспот 
рачун 310-216424-65, НЛБ банка а.д. .  
(у даљем тексту: Наручилац) 
 и  
Добављача................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., Матични број: 
ПИБ:.................................................................. 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Добављач). 
 
Даље у тексту под заједничким називом „Стране" или појединачно „Страна" 
  
Стране заједнички констатују: 
 
- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео поступак јавне набавке мале 

вредности за набавку добара – Куповина биоцидног производа за сузбијање одраслих форми 
комараца и крпеља уређајима са земље на бази активне супстанце делтаметрин, редни број јавне 
набавке ЈНМВ 14/2019; 

- 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. 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 Предмет Уговора је испорука добара – биоцидног производа за сузбијање одраслих форми 
комараца и крпеља уређајима са земље на бази активне супстанце делтаметрин, у свему према 
Понуди, која се налази у Прилогу 1 овог уговора и чини његов саставни и обавезујући део.    
 

Члан 2. 
Добављач се обавезује да, у складу са сопственом понудом број _______________________од 

_____________   2019. године која је саставни део овог уговора, наручиоцу испоручи препарат за 
сузбијање одраслих форми комараца и крпеља уређајима са земље на бази активне супстанце 
делтаметрин, под називом ________________________ у количини од 1.300 литара. 

Добављач се обавезује да уговорену количину препарата из става 1. овог члана, испоручи на адресу 
наручиоца, у року од _______не дуже од 3 (три) дана од дана закључења уговора. 

Добављач је дужан да укупну уговорену количину препарата испоручи најкасније до 31.12.2019. 
године. 

Члан 3. 
Примопредају уговорене количине препарата извршиће Комисија за квалитативни и квантитативни 

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

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 4. 
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 5. 

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

Плаћање ће се вршити по извршеној испоруци у року до 45 дана од дана достављања рачуна и 
отпремнице. 

Члан 6. 

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. 

За раскид овог уговора обавезна је писана форма. 
 

Члан 7. 
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 8. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 

(два) примерка. 

 

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

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

 


