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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије», 

бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(«Службени гласник Републике Србије», бр. 29/2013 и 104/13), Одлуке о покретању поступка 

број 7Бр.М-18/15-1 од 01.07.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 

број 7Бр.М-18/15-2 од 01.07.2015. године, припремљена је  

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности услуга - Услуге дезинфекције, дезинсекције, 

дератизације и фумигације,  

Редни број набавке: М-18/15 

 
 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

III Техничке карактеристике (спецификације) 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

Упутство како се доказује испуњеност тих услова 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VI Образац понуде 

VII Модел уговора 

VIII Образац струкруре цене  

IX Образац трошкова припреме понуде 

X Образац изјаве о независној понуди 

XI Образац изјаве о обавези достављања средстава финансијског  

обезбеђења у случају доделе уговора 

XII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 Закона 
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I   -  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу  
 Наручилац: Институт за кукуруз „Земун Поље“   
 Адреса: Слободана Бајића број 1, 11185 Београд,Земун  

 Интернет страница: www.mrizp.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 мале вредности су услуге - Услуге дезинфекције, дезинсекције, 

дератизације и фумигације. 

- Назив и ознака из општег речника набавки:  90920000 – Санитарне услуге на објектима. 

 

4. Циљ поступка 

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

 

5. Контакт: 

Особа за контакт је Јелена Бајагић, e-mail адреса javnenabavke@mrizp.rs.   
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке мале вредности бр. М-18/15 су услуге - Услуге дезинфекције, 

дезинсекције, дератизације и фумигације. 

 

2. Назив и ознака из општег речника набавке: 90920000 – Санитарне услуге на објектима. 

 

 

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 
 

Редни 
број  

Врста услуге 
Број 

понављања 
операција 

 Јединица  
мере 

Обим  

1 Фумигација робе под ПВЦ фолијом 4 тона 2000 

2 Фумигација робе у силосима  1 тона 500 

3 
Дезинсекција празних силоса ( капацитет 180 
т) 2 

силос 
12,00 

4 Дезинсекција  зграде и лабораторије 2 
м2 

1.524,00 

5 Дератизација 5 м2 24.962,00 

   
 

  

Пружалац услуга је дужан да у току године изврши најмање четири третмана дезинсекције 

и пет дератизације, а према потребама Наручиоца. Пружалац услуга ће услуге обавити по 

позиву Наручиоца. Пружалац услуга је дужан, да о свом трошку, поново пружи услуге у 

свим објектима у којима се у току трајања Уговора појави инвестиција (ако третмани нису 

били успешни, поступак понављања је бесплатан).Пружалац услуга је у обавези да своје 

услуге обавља стручно и квалитетно према усвојеним доктринарним принципима и 

средствима чија је ефикасност утврђена и употреба дозвољена од стране надлежних 

државних органа. 

http://www.mrizp.rs/
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

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

 

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

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

 

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

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;  

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуде;  

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији;  

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је       

предмет јавне набавке (члан 75. став 1. тачка 5) Закона) 

 

1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 

- потребно је да у погледу финансијског капацитета: 
 да у претходне  две године није исказао губитак у пословању(2013.  и 2014. године), 

 

- потребно је да у погледу пословног капацитета:  

 да је у периоду не дужем од три године до дана објављивања позива за подношење 

понуда, закључио минимум три уговора за вршење услуга која су предмет набавке у 

вредности од најмање 3.000.000,00; 

 понуђач мора бити сертификован према следећим стандардима: 

 ISO 9001-управљање квалитетом , 

 ISO 14001-заштита животне средине, 

 ISO18001-ОHSAS. 

 

- потребно је да у погледу техничког капацитета : 

 да поседује или користи минимум два наменска возила, 

 да  располаже опремом за квалитетно обављање усуга  

 минимум 5 машина за ULV замагљивање са 2 или више дизни 

 минимум 2 дозатора  за фумигацију током елевирања 

 

- потребно је да у погледу кадровског капацитета: 

 има  радном односу минимум 10(десет) запослених или радно ангажованих лица, 

која су ангажована  у непосредној вези са предметом  јавне набавке и то: 

 1 лекар специјалиста епидемиологије 

 2 инжењера заштите биља 

 1 инжењер агрономије 

 1дипломирани биолог 

 1 саветник за хемикалије 

 1 санитарно еколошки инжењер 

 3 запослених који су оспособљени за рад са отровима. 
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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. 

 

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

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 

заједно.  

 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона:  

 ДОКАЗ:  

 Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда; 

  

 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона  

ДОКАЗ: 

ПРАВНА ЛИЦА:   

 Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

 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;  

 Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе 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).  

 

*Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона  

ДОКАЗ:  

ПРАВНА ЛИЦА:  

 Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 

регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;  

ПРЕДУЗЕТНИЦИ:  
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 Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, 

или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му 

је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објаве позива за подношење понуда 

 ФИЗИЧКА ЛИЦА:  

 Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 

послова.  

 

*Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 

 

 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона  

 ДОКАЗ:  

 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.  

 

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

 

 

5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона  

ДОКАЗ: 

 Решење о испуњености услова за обављање послова  дезинфекције, дезинсекције, 

дератизације и фумигације издато од стране Министарства здравља Републике Србије.  

 Решење о стављању у промет у јавној хигијени за регистроване препарате којима се 

врше третмани издато од стране Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине. 

 

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. 

 

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.  

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. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 

 

Испуњеност додатних услова из  чл. 76. Закона за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов у погледу финансијског капацитета понуђач  доказује достављањем:  
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 Финансијских извештаја за претходне две године (2013.  и 2014. годину)  

 

 

2) Услов у погледу пословног капацитета понуђач доказује достављањем: 

 изјава дата на меморандуму, оверена печатом понуђача и потписана од стране 

одговорног лица понуђача, којом под пуном материјалном, кривичном и моралном 

одговорношћу гарантује да је у периоду не дужем од три године до дана 

објављивања позива за подношење понуда, закључио минимум три уговора за 

вршење услуга која су предмет набавке у вредности од најмање 3.000.000,00. 

 Копија сертификата 

 ISO 9001-управљање квалитетом  

 ISO 14001-заштита животне средине 

 ISO18001-ОHSAS 

 

3)  Услов у погледу техничког капацитета понуђач доказује достављањем:  

 изјава дата на меморандуму, оверена печатом понуђача и потписана од стране 

одговорног лица понуђача, којом под пуном материјалном, кривичном и моралном 

одговорношћу гарантује да располаже са минимум два наменска возила, 

 изјава дата на меморандуму, оверена печатом понуђача и потписана од стране 

одговорног лица понуђача, којом под пуном материјалном, кривичном и моралном 

одговорношћу гарантује да располаже опремом за квалитетно обављање усуга  

 минимум 5 машина за ULV замагљивање са 2 или више дизни 

 минимум 2 дозатора  за фумигацију током елевирања 

 

4)   Услов у погледу кадровског капацитета понуђач доказује достављањем: 

 изјава дата на меморандуму, оверена печатом понуђача и потписана од стране 

одговорног лица понуђача, којом под пуном материјалном, кривичном и моралном 

одговорношћу гарантује да има у радном односу на неодређено време или на 

одређене време или по основу уговора о привременим и повременим пословима 

минимум 10(десет)  запослених: 

 1 лекар специјалиста епидемиологије 

 2 инжењера заштите биља 

 1 инжењер агрономије 

 1дипломирани биолог 

 1 саветник за хемикалије 

 1 санитарно еколошки инжењер 

 3 запослених који су оспособљени за рад са отровима. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. 

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

обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 

заједно. 

  

3. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 

може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.   

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 
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Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа. Лице уписано у Регистар понуђача може уместо достављеног доказа за 

услове из чл. 75. ст. 1. Закона навести у понуди интернет страницу на којој су тражени 

подаци јавно доступни. 

 

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.  

  

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа 

те државе.  

  

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 

 

 

V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуде 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: Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића 

број 1, Београд, Земун, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку - Услуге дезинфекције, 

дезинсекције, дератизације и фумигације,редни број набавке: М-18/15 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

10.07.2015.године до 10,00 часова. Отварање понуда ће се обавити истога дана, са почетком 

у 10,15 часова у просторијама наручиоца. 

 

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. Није дозвољено достављање понуде електронским путем. Понуда мора 

бити сачињена у папирном облику, са свим елементима и обрасцима из конкурсне 
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документације. При издавању понуде понуђач се мора придржавати захтева и услова из 

конкурсне документације, позива за подношење понуда и Закона о јавним набавкама. 

Пропуст у достављању тражених информација или доказа је на одговорност понуђача и 

може резултирати одбијањем понуде као неприхватљиве.  

 

Понуда мора да садржи:  

 Образац понуде – поглавље VI;  

 Модел уговора - поглавље VII;  

 Образац структуре цена VIII; 

 Образац трошкова припреме понуде – поглавље IX; 

 Образац изјаве о независној понуди – поглавље X;  

 Образац изјаве о обавези достављања средства финансијског обезбеђења у случају 

доделе уговора – поглавље XI; 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75, став 2 Закона – поглавље XII; 

 

 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која документа 

накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за кукуруз „Земун 

Поље“, улица Слободана Бајића број 1,  11185 Земун - Београд, са назнаком: 

 

 „Измена понуде за јавну набавку : ,,Понуда за јавну набавку услуга -Услуге 

дезинфекције, дезинсекције, дератизације и фумигације, редни број набавке: М-

18/15 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

 „Допуна понуде за јавну набавку : ,,Понуда за јавну набавку услуга – Услуге 

дезинфекције, дезинсекције, дератизације и фумигације, редни број набавке: М-

18/15 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

 „Опозив понуде за јавну набавку : ,,Понуда за јавну набавку услуга – Услуге 

дезинфекције, дезинсекције, дератизације и фумигације, редни број набавке: М-

18/15  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку : ,,Понуда за јавну набавку услуга – Услуге 

дезинфекције, дезинсекције, дератизације и фумигације, редни број набавке: М-

18/15  - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну  адресу, контакт особу и 

телефон. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе, адресу, контакт особу и телефон сваког од 

учесника у заједничкој понуди. 

 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
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Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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. 

 

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. 

 

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става ове 

тачке (члан 87. став 5. Закона) 

 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде , наведе 

да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача.  

  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен 

између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити 

наведен и у уговору о јавној набавци.  

  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова.  

  

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Група понуђача, коју чине два или више понуђача, може поднети једну понуду у циљу 

закључења једног уговора.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 

Закона и то податке о:  

 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ 

ПОНУДЕ 

 

Понуђене услуге морају да, у свим аспектима, одговарају захтевима Наручиоца и задатим 

техничким карактеристикама. 

 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 

Рок плаћања је најмање 15 дана од дана пријема рачуна испостављеног за извршену 

услугу. 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Плаћање се врши по обављеној услузи, на 

основу уредно достављеног рачуна за извршене услуге.   

 

8.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ВРЕДНОСТ У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 

оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

 

 

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 

ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
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 Пореске обавезе –Министарство финансија Републике Србије, Пореска управа, Саве 

Машковића 3-5, Београд, (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; 

 Заштита животне средине - Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

Републике Србије, Немањина 22-26, Београд (www.mpzzs.gov.rs); Агенције за заштиту 

животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд (www.sepa.gov.rs)  

 Заштита при запошљавању, условима рада - Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд (www.minrzs.gov.rs). 

 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач, за обезбеђење испуњења уговорних обавеза, приликом закључења уговора 

доставља оригинал сопствене бланко менице, са клаузулом „без протеста“, прописно 

потписану и оверену, са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом 

о регистрацији менице, за добро извршење посла у износу 10% од вредности уговора без 

ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.  

Саставни део Конкурсне документације је Образац Изјавe којом се понуђачи обавезују да 

ће, у случају доделе уговора, доставити средства финансијског обезбеђења предвиђена у 

Конкурсној документацији.   

 

 

12.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 Земун - Београд, 

електронске поште на e-mail: javnenabavke@mrizp.rs. тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре 

истека рока за подношење понуде. Питања се достављају на меморандуму 

заинтересованог лица са деловодним бројем и датумом, оверено печатом 

заинтересованог лица и потписано од стране одговорног лица заинтересованог лица. 

 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на  

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка број М-

18/15”. 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.mpzzs.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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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  писменим путем, односно 

путем поште, електронске поште или факсом. 

 

 

14. 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. 

 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

Наручилац задржава право провере достављене документације. Уколико наручилац утврди 

да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања. 

 

 

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА 

СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, 

а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове 

јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да приликом 

закључења уговора преда наручиоцу бланко меницу за добро извршење посла, са 

клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, 

овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, у износу 15% од 

вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана истека рока за 

коначно извршење посла.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

менице за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ 

ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. 
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17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У 

СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

Уколико након оцене понуда применом наведеног критеријума, две или више понуда буду 

имале једнаку цену, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

Уколико понуђачи нуде једнаку цену и исти рок плаћања, биће изабрана понуда понуђача 

која има дужи рок важења понуде. 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 

и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  

 

 

19.  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 

javnenabavke@mrizp.rs, факсом на број 011/3754994 или препорученом пошиљком са 

повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту 

права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 

дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока.  

 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

40.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: уписати 

податке о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 

права, сврха уплате: уписати редом ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне 

набавке поводом које се подноси захтев за заштиту. Потврда мора бити издата од 

стране банке, којом ће се потврдити да је уплата републичке административне 

таксе за подношење захтева за заштиту права у поступку ЈН мале вредности број М-

18/15 –  Услуге дезинфекције, дезинсекције, дератизације и фумигације. 

Потврда банке мора да садржи назив наручиоца, мора да садржи печат банке и потпис 

овлашћеног лица, јасну ознаку да је уплата таксе извршена и датум када је уплата исте 

реализована, односно извршена. 
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20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона. 
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VI - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
   

 

 

Понуда број ________ од ______ 2014. године за јавну набавку услуга - Услуга дезинфекције, 

дезинсекције, дератизације и фумигације, редни број набавке М-18/15. 

 

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-

mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

 

А) САМОСТАЛНО 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке 

понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

 

 

1) Назив подизвођача:  

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Услуге - Услуга дезинфекције, дезинсекције, дератизације и 

фумигације, редни број набавке М-18/15. 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

Рок и начин плаћања  

 

Рок важења понуде  

 

 

 

 

 

 

 

     Датум и место:     Печат и потпис овлашћеног лица 

 

_______________________                                            ____________________________ 

 

 

 

Напомене:  

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

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

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII   МОДЕЛ УГОВОРА  

УГОВОР 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:   

 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 Београд, Земун, 

кога заступа  директор др Бранка Кресовић, као  Наручилац  са једне стране 

 

и 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују:  

 да је Институт за кукуруз „Земун Поље“ као Наручилац, у складу са Законом о јавним 

набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 124/12) спровео поступак јавне 

набавке добара, редни број М-18/15  – Услуга дезинфекције, дезинсекције, 

дератизације и фумигације. 

 да је Наручилац у спроведеном поступку, изабрао понуду Понуђача (Пружаоца 

услуга) број ______________ од __________године, као најповољнију. 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Пружалац услуга се обавезује да изврши услуге – _________________________________, врста и 

количина услуга  ближе су одређени Техничком спецификацијом која је саставни део 

конкурсне документације, ЈН бр. М-18/15. 

 

 

ЦЕНА 

Члан 3. 

 

Уговорне стране су сагласне да уговорена цена за извршене услуге које су предмет овог 

уговора,  износи : 

- ____________ динара без обрачунатог ПДВ-а, односно, (и словима, без обрачунатог ПДВ-а: 

_________________________________________________________) и  

- ____________ динара са обрачунатим ПДВ-ом, (и словима, са обрачунатим ПДВ-ом: 

______________________________________________________________________). 

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

 

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити преносом средстава на текући рачун 

Добављача____________________________________у року од ________ дана од дана службеног 

пријема рачуна за извршене услуге _____________________________________. 
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 5. 

 

Пружалац услуга се обавезује да приликом закључења уговора, достави оригинал 

сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверену са 

копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, 

за добро извршење посла у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 

30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. 

 

 

РОК  И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

Члан 6. 

 

Пружаоц услуга се обавезује да сукцесивно извршава услуге, на основу позива Наручиоца 

услуга у року од 24 часа на адреси Слободана Бајића 1, Земун Поље.  

Пружаоц услуга се обавезује да изврши услуге  из члана 2. овог Уговора у свему под 

условима из конкурсне документације.  

 

Члан 7. 

 

Уговор се склапа на рок од годину дана од дана закључења уговора. 

 

Члан 8. 

 

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА обавезује се да ће: 

1.  изврши услуге најсавременијом опремом и технологијом , чија примена неће реметити 

основну делатност Наручиоца услуга; 

2.  услуге вршити препаратима који не изазивају неповољне ефекте код људи који раде или 

бораве у третираним просторијама; 

3.  примењивати мере заштите на раду у складу са Законом; 

4. извршити најмање две  дезинсекције у свим објектима Института, у току важења Уговора; 

5. извршити најмање четири дератизације  у свим објектима Института, у току у току важења 

Уговора; 

6. долазак по позиву Наручиоца услуга у року од 24 часа; 

       7. о свом трошку, поново пружити услуге у свим објектима у којима се у току трајања 

Уговора појави инфестиција (ако третмани нису били успешни,поступак понављања је 

бесплатан). 

Члан 9. 

 

НАРУЧИЛАЦ  се обавезује да ће: 

1. Пружаоцу  услуга омогућити  несметан рад и обезбедити лице одговорно за техничко 

функционисања објекта ; 

2. одговорно лице одређено од стране Наручиоца услуга , максимално сарађивати са 

Пружаоцем услуга , и сваку евентуалну примедбу , писмено доставити  Пружаоцу  услуга; 

 3. услуге које се укажу ван редовних третирања пријавити 24 часа унапред;  

4. у уговореном року вршити исплату надокнаде за извршене услуге.          

 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 10. 

 

Наручилац услуга може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када Пружалац 

услуга : 
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- не приступи извршењу уговорне обавезе; 

- не изврши услуге  на начин описан у Техничкој спецификацији предмета набавке; 

- не достави средство финансијског обезбеђења на начин и у року утврђеним  чланом 5. 

овог Уговора. 

Наручилац ће писаним путем обавестити Пружаоца услуга о једностраном раскиду 

уговора. Отказни рок је 30 дана од дана писаног обавештења о раскиду уговора. 

 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 

 

Приоритет докумената за тумачење и примену овог Уговора је по следећем 

редоследу: 

- Уговор, 

- Конкурсна документација Наручиоца, ЈН бр. М-18/15. 

 

 

Члан 12. 

 

Саставни део овог Уговора је: 

1. Понуда број __________ од ____________2015. године, 

2. Образац структуре цене. 

 

Члан 13. 

 

За све што није регулисано овим Уговором,  примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима.  

 

Члан 14. 
 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора, уговорне стране ће решавати 

споразумно.  

У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност  Привредног суда у Београду. 

 

Члан 15. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних 

страна. 

 

Члан 16. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) примерка, за сваку 

уговорну страну. 

 

 

 

          ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА                                     НАРУЧИЛАЦ 

                                          Директор 

        

                                                                                                         др Бранка Кресовић  

  

 

 

 

 



Конкурсна докуметација за јавну набавку број М-18/15                                                                          23 /27 
 

VIII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
Услуге дезинфекције, дезинсекције, дератизације и фумигације, јавна набавка број: М-

18/15 

 

 

 

Редн
и 
број  

Врста услуге 

Број 
понављ

ања 
операц

ија 

 Јединица  
мере 

Обим  

Једини
чна 
цена 
без 
ПДВ 

Укупна 
вредност 
без ПДВ 

Укупна 
вредност 
са ПДВ 

1 Фумигација робе под ПВЦ фолијом 4 тона 2000       

2 Фумигација робе у силосима  1 тона 500       

3 
Дезинсекција празних силоса ( 
капацитет 180 т) 2 

силос 
12       

4 
Дезинсекција  зграде и 
лабораторије 2 

м2 
1.524,00       

5 Дератизација 5 м2 24.962,00       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

___________________________          М.П.                 ________________________ 

 

 

 

 

*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац 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 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а  

ИЗНОС ПДВ-а  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом  
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

Услуге дезинфекције, дезинсекције, дератизације и фумигације, јавна набавка број: М-

18/15 

 

 

 

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

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ [навести назив и 

адресу понуђач), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

                  Датум       Печат и потпис овлашћеног лица понуђача                         

                                                                          

     _______________________                ________________________________ 

 

 

 

 

 



Конкурсна докуметација за јавну набавку број М-18/15                                                                          25 /27 
 

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

Услуге дезинфекције, дезинсекције, дератизације и фумигације, јавна набавка број: М-

18/15 

 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона,  

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(Назив и адреса понуђача) 

даје:  

 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке мале вредности под редним бројем М-18/15 - Услуге дезинфекције, 

дезинсекције, дератизације и фумигације, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

М. П. 

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

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.  
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА У СЛУЧАЈУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА 
 

Услуге дезинфекције, дезинсекције, дератизације и фумигације, 

јавна набавка број: М-18/15 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице понуђача, дајем 

следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

да ће понуђач 

________________________________________________________________________ (навести назив и 

адресу понуђача),  у случају доделе уговора, бити обавезан да приликом потписивања 

уговора, достави следеће средство финансијског обезбеђења испуњења својих уговорних 

обавеза: 

 

 

- Оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и 

оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о 

регистрацији менице, за добро извршење посла у износу 10% од вредности уговора без 

ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. 
 
 

Напомена:  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

 

 

           Датум и место:              Печат и потпис овлашћеног лица 

 

   ________________________                           __________________________ 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

Услуге дезинфекције, дезинсекције, дератизације и фумигације, јавна набавка број: М-

18/15 

 

 

 

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

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач  

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________(навести назив  и адресу 

понуђача)  у поступку јавне набавке – Услуге дезинфекције, дезинсекције, дератизације 

и фумигације, јавна набавка број: М-18/15 поштовао је све обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

    Датум и место:                                                          Печат и потпис овлашћеног лица 

____________________                                                           ___________________________ 

 

 

Напомена: *У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац 

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.  

 

 

 


