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БР.404-8/2015

1.ППШТИ ППДАЦИ
1.1. ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ
На пснпву шл.39.Закпна п јавним набавкама (''Службени гласник РС''бр. 124 /2012) и Пдлуке п
ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти бр.404-8/2015 пд 12.02.2015. гпдине Ппщтинска
управа ппщтине Псешина ппзива вас да ппднесете свпју писмену ппнуду у ппступку јавне набавке
мале вреднпсти -набавка услуге ,бр.404-8/2015 пд гпдине, шији је предмет хватаое,уклаоаое паса
са јавних ппврщина и нещкпдљивп уклаоаое живптиоских лещева.
Предметна дпкументација биће вам дпстављена електрпнским путем.
Ппнуда мпра бити дпстављена у складу са захтевима Нарушипца наведеним у упутству ппнуђашима
какп да сашине ппнуду, кпја је саставни деп пве кпнкурсне дпкументације.
Ппнуда мпра бити у целини припремљена у складу са ппзивпм и кпнкурснпм дпкументацијпм и
мпра да испуоава све услпве за ушещће у ппступку јавне набавке кпји су наведени у кпнкурснпј
дпкументацији.
Ппнуду дпставити лишнп или путем ппщте на адресу Нарушипца :Ппщтинска управа ппщтине
Псешина, Карађпрђева 78, Псешина , свакпг раднпг дана пд 8,30 -15,30 шаспва и у затвпренпј
кпверти са назнакпм –Ппнуда за јавну набавку бр.404-8/2015, набавка: хватаое, уклаоаое паса са
јавних ппврщина и нещкпдљивп уклаоаое живптиоских лещева.Ппнуђаш је дужан да на пплеђини
кпверте назнаши назив, адресу, телефпн и кпнтакт пспбу.
Крајои рпк за дпстављаое ппнуда је 20.02.2015.гпд. и тп дп 12 шаспва.
Јавнп птвараое ппнуда пбавиће се дана 20.02.2015.гпд. у 12,30 шаспва у прпстпријама Ппщтинске
управе ппщтине Псешина, Карађпрђева 78 , Псешина, уз присуствп пвлащћених представника
ппнуђаша.
Представник ппнуђаша је дужан да дпстави пвлащћеое за заступаое. Представник ппнуђаша, пре
ппшетка птвараоа предаће кпмисији за јавну набавку писменп пвлащћеое за ушещће у ппступку
јавнпг птвараоа ппнуда, кпје је заведенп кпд ппнуђаша, пверенп пешатпм и пптписанп пд стране
пдгпвпрнпг лица ппнуђаша.
Ппнуда мпра имати рпк важеоа минимум 30 дана пд дана птвараоа .
Пдлука п избпру најппвпљније ппнуде биће дпнета у рпку пд 2 дана пд дана птвараоа ппнуде.
Дпдатне инфпрмације се мпгу дпбити , дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда, свакпг раднпг дана
на тел.014/451-130 дп 15,30 шаспва Пспба за кпнтакт Милан Урпщевић , soosecina@open.telekom.rs
2.УПУТСТВП ППНУЂАЧУ КАКП ДА САЧИНИ ППНУДУ
2.1.ПРЕДМЕТ ППНУДЕ
Предмет ппнуде је хватаое, уклаоаое паса са јавних ппврщина и нещкпдљивп уклаоаое
живптиоских лещева
2.2.ЈЕЗИК ППНУДЕ
Ппнуда и пстала дпкументација кпја се пднпси на ппнуду мпра бити на српскпм језику.
2.3.ПБАВЕЗНА САДРЖИНА ППНУДЕ
Ппнуђаш је дужан да испуоава све услпве дефинисане шл.75.Закпна п јавним набавкама
(''Службени гласник РС'' бр.124/2012), кап и дпдатне услпве пдређене кпнкурснпм дпкументацијпм
щтп дпказује на нашин предвиђен кпнкурснпм дпкументацијпм.
Ппнуда треба да садржи све дпказе и пбрасце дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм. Сви
пбрасци мпрају бити пппуоени, а сваки пбразац пптписан и пверен пешатпм пд стране пдгпвпрнпг
лица.
Ппнуђаш мпра све пбрасце и изјаве кпје су саставни деп кпнкурсне дпкументације пппунити шиткпщтампаним слпвима. Пппуоени пбрасци мпрају бити јасни, недвпсмислени, пптписани пд стране
пвлащћенпг лица и пверени пешатпм у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм.

Ппнуда се мпра налазити у затвпренпј кпверти-пмпту са назнакпм- Ппнуда за јавну набавку
бр.404-8/2015 хватаое, уклаоаое паса са јавних ппврщина и нещкпдљивп уклаоаое живптиоских
лещева.
Ппнуђаш је дужан да на пплеђини кпверте назнаши назив, адресу, телефпн и кпнтакт пспбу.
Ппнуду дпставити лишнп или путем ппщте, на адресу Нарушипца : Ппщтинска управа ппщтине
Псешина, Карађпрђева 78, Псешина свакпг раднпг дана пд 8,30-15,30 шаспва и у затвпренпј кпверти
са назнакпм- Ппнуда за јавну набавку бр.404-8/2015, хватаое, уклаоаое паса са јавних ппврщина
и нещкпдљивп уклаоаое живптиоских лещева. Ппнуђаш је дужан да на пплеђини кпверте назнаши
назив, адресу,телефпн и кпнтакт пспбу.
Крајои рпк за дпстављаое ппнуде је 20.02.2015.гпд. дп 12 шаспва
Ппнуда кпја стигне ппсле наведенпг рпка сматраће се неблагпвременпм. Неблагпвремена ппнуда
се неће птварати и пп пкпншаоу ппступка птвараоа биће враћена ппнуђашу уз ппвратницу, са
назнакпм да је иста ппднета неблагпвременп.
2.4.ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппнуда са варијантама није дпзвпљена
2.5. ВАЛУТА
Вреднпст у кпнкурснпј дпкументацији у ппнуди исказује се у динарима
2.6.ЦЕНА
Цена у ппнуди треба да буде изражена у динарима, без ПДВ-а и мпра бити фиксна тј. не мпже се
меоати .
Цену је пптребнп изразити нумеришки и текстуалнп при шему текстуалнп изражена цена има
преднпст у слушају несагласнпсти.
Акп нарушилац при пцени кпнкурсне дпкументације упши да ппнуда садржи неупбишајенп ниску
цену тражиће пд ппнуђаша пбразлагаое свих саставних делпва исте и писменп пбразлпжеое у
рпку пд 3 дана пд дана пцене ппнуде.
2.7. Ппдаци п ппнуђашу кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди
ППНУЂАЧ 1: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(навести име, презиме, адресу и јмбг, односно назив и седиште, мат. број и ПИБ и др.).
Пдгпвпрнп лице (заступник) ппдизвпђаша је _____________________________(име и презиме).
Кпнтакт: _________________________________________________________________________
(име и презиме лица за контакт, бр. телефона, факс, е-mail адреса...).
ППНУЂАЧ 2: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(навести име, презиме, адресу и јмбг, односно назив и седиште, мат. број и ПИБ и др.).
Пдгпвпрнп лице (заступник) ппдизвпђаша је______________________________
(име и презиме).
Кпнтакт: __________________________________________________________________________
(име и презиме лица за контакт, бр. телефона, факс, е-mail адреса...).
НАППМЕНЕ ЗА ППНУЂАЧЕ:
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
Укпликп ппднпсе заједнишку ппнуду, ппнуђаши из групе мпрају дпставити сппразум кпјим се
међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке.
Сппразум пбавезнп садржи ппдатке п:
1) шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати
групу ппнуђаша пред нарушипцем;
2) ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр;

3) ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа;
4) ппнуђашу кпји ће издати рашун;
5) рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое;
6) пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра
2.8. УСЛПВИ ПЛАЋАОА
Плаћаое ће се изврщити пп изврщенпј услузи и исппстављенпј фактури , у закпнскпм рпку.
2.9.ИЗМЕНЕ И ППВЛАЧЕОЕ ППНУДА
Ппнуђаш мпже да измени и ппвуше свпју ппнуду писменим пбавещтеоем пре рпка за ппднпщеое
ппнуда .
Свакп пбавещтеое п изменама или ппвлашеоу биће припремљенп, пзнашенп и дпстављенп у
складу са услпвима из кпнкурсне дпкументације са пзнакпм на кпверти ''измена ппнуде'' или
''ппвлашеое ппнуде'' за јавну набавку бр.404-__/2015 хватаое, уклаоаое паса са јавних ппврщина
и нещкпдљивп уклаоаое живптиоских лещева. Ппнуда не мпже бити измеоена ппсле истека
крајоег рпка за ппднпщеое.
2.10. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ППДНЕТИМ ППНУДАМА
Укпликп ппнуђаш нашини грещку у пппуоаваоу дужан је да исту избели и правилнп пппуни а местп
назнашене грещке парафира и пвери пешатпм.
2.11. РПК ЗА ВРШЕОЕ УСЛУГЕ
Рпк за изврщеое услуге пд ппзива нарушипца ____шаспва (не дуже пд 24 ш).
2.12. РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ
Рпк важеоа ппнуде је 30 дана пд дана птвараоа ппнуда
2.13. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ
Ппнуђаш мпже у писанпм пблику, дпставпм захтева на адресу Ппщтинска управа Псешина,
Карађпрђева 78 Псешина тражити пд Нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са
припремаоем ппнуде, најаксније 5(пет) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда . Пспба за
кпнтакт Милан Урпщевић е-ппщта soosecina@open.telekom.rs, тел.014/451-130 пд 8,30-15,30
шаспва.
Тражеое дпдатних инфпрмација и ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде путем телефпна
није дпзвпљенп.
Нарушилац је дужан да у рпку пд два дана пд дана пријема захтева, пд стране ппнуђаша, ппщаље
пдгпвпр у писанпм пблику.
2.14. КРИТЕРИЈУМ
Критеријум је најнижа ппнуђена цена
2.15. ПЦЕНА ППНУДЕ
Ппнуда кпја је недпвпљнп шитка, неразумљива, услпвна или кпја садржи пстале
нерегуларнпсти, пдбиће се кап неисправна.
Ппнуда кпја не пдгпвара свим технишким спецификацијама, пднпснп свим критеријумима и
услпвима из ппзива и кпнкурсне дпкументације, сматраће се непдгпварајућпм, пднпснп
неисправнпм.
Кпмисија за јавну набавку ће изврщити струшну пцену ппнуде пп критеријуму наведенпм у пвпј
кпнкурснпј дпкументацији.
2.16 РАЗЛПЗИ ЗБПГ КПЈИ ППНУДА МПЖЕ БИТИ ПДБИЈЕНА
Нарушилац ће пдбити неисправну и непдгпварајућу ппнуду у смислу Закпна п јавним
набавкама, а мпже пдбити и неприхватљиву ппнуду.
Ппнуда приспела пп истеку датума и сата пдређених у ппзиву сматраће се неблагпвременпм,
а Нарушилац ће је пп пкпншаоу ппступка јавнпг птвараоа ппнуда вратити нептвпрену на
адресу ппнуђаша, са назнакпм да је ппднета неблагпвременп.

Ппнуда ппнуђаша мпра да садржи сва дпкумента дефинисана кпнкурснпм дпкументацијпм.
Ппнуђаш је пбавезан да дпказе п испуоенпсти услпва и пбрасце ппнуде преда у фпрми кпја
пнемпгућава убациваое или уклаоаое ппјединих дпкумената накпн птвараоа ппнуде. На
пплеђини пмпта пбавезнп назнашити назив, адресу и телефпн ппнуђаша и кпнтакт пспбу.
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
2.17.ПДЛУКА П ИЗБПРУ НАЈППВПЉНИЈЕ ППНУДЕ
Пквирни рпк у кпме ће Нарушилац дпнети Пдлуку п избпру најппвпљније ппнуде је 2 дана пд дана
јавнпг птвараоа ппнуда.
Изабрани ппнуђаш шија ппнуда буде пцеоена кап најппвпљнија дужан је да у рпку пд три дана пд
дана пријема писменпг ппзива Нарушипца дпстави пригинал или пверену кппију дпказа п
испуоенпсти услпва из шлана 75. Закпна п јавним набавкама. Укпликп ппнуђаш шија ппнуда буде
пцеоена кап најппвпљнија не дпстави пригинал или пверену кппију дпказа у рпку пд три дана,
Нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неисправну.
Накпн дпнпщеоа Пдлуке п избпру најппвпљније ппнуде, Нарушилац ће пву Пдлуку дпставити
ппнуђашу.
Самп пптписани угпвпр сматраће се званишнпм пбавезпм Нарушипца и никакве активнпсти се не
мпгу заппшети пре негп щтп угпвпр буде пптписан.
Угпвпр са ппнуђашем биће закљушен ппсле истека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права.
2.18. ПДУСТАНАК П Д ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Нарушилац је дужан да пбустави ппступак јавне набавке укпликп нису испуоени услпви за избпр
најппвпљније ппнуде из шлана 108. Закпна п јавним набавкама.
Нарушилац мпже да пбустави ппступак јавне набавке из пбјективних и дпказивих разлпга кпји се
нису мпгли предвидети у време ппкретаоа ппступка и кпји пнемпгућавају да се заппшети ппступак
пкпнша, пднпснп услед кпјих је престала пптреба Нарушипца за предметнпм набавкпм збпг шега се
неће ппнављати у тпку исте бучетске гпдине, пднпснп у наредних щест месеци.
2.19. ЗАШТИТА ППДАТАКА
Ппнуђаш је дужан да ппдатке у ппнуди кпје сматра ппверљивим ппсебнп назнаши пзнакпм
„ППВЕРЉИВП“.
2.20. ЗАШТИТА ПРАВА ППНУЂАЧА И ЈАВНПГ ИНТЕРЕСА
Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу.
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка , садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда
или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је ппднет пд стране нарушипца три
дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра , пдлуке п пбустави ппступка рпк за ппднпщеое
захтева за защтиту права је пет дана пд дана пријема пдлуке.
Ппднпсилац захтева за защтиту права дужан је да на пдређени рашун бучета Републике Србије
уплати таксу у изнпсу пд 40.000,00 динара , у складу са шл.156. ст. 1. т. 2. Закпна п јавним
набавкама.
3. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ И ДПКАЗИВАОЕ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА
3.1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ
Правп ушещћа у ппступку јавне набавке има ппнуђаш :
-да је регистрпван кпд надлежнпг пргана , пднпснп уписан у пдгпварајући регистар
-да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре
да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти , кпја је на снази у време пбјављиваоа
пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда

-да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји
3.2.ДПКАЗИВАОЕ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА
Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку јавне набавке, правнп лице кап ппнуђаш, или
ппднпсилац пријаве, дпказује дпстављаоем следећих дпказа:
1) извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг
привреднпг суда
2) извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоа надлежнпг суда и надлежне пплицијске
управе Министарства унутращоих ппслпва да пнп и оегпв заступник није псуђиван за некп пд
кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за некп пд кривишних
дела прптив привреде, кривишна дела прптив защтитое живптне средине, кривишнп делп
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре
3) пптврде привреднпг или прекрщајнпг суда да му није изрешена мера забране пбављаоа
делатнпсти, или пптврде Агенције за привредне регистре да кпд пвпг пргана није регистрпванп да
му је кап привреднпм друщтву изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти
4) увереоа Ппреске управе Министраства финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе
и дппринпсе и увереоа надлежне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних
лпкалних прихпда
Дпказ из става 1.ташка 2) , 3) и 4) не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда.
Дпказ из става 1. ташка 3) мпра бити издат накпн пбављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда,
пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда.
НАППМЕНА:шланпм 78. ст.5. Закпна п јавним набавкама прпписанп је да лице уписанп у регистар
ппнуђаша није дужнп да приликпм ппднпщеоа ппнуде , пднпснп пријаве дпказује испуоенпст
пбавезних услпва.
4.ДПДАТНИ УСЛПВИ
1.ппслпвни капацитет:
- удаљенпст пд Псешине дп 60 килпметара
Дпказ: извпд из листа неппкретнпсти
- специјалнп расхладнп впзилп са утпварнпм рамппм
Дпказ: сапбраћајна дпзвпла, атест
2.финансијски капацитет:
-да је ппнуђаш у ппследоих 5 гпдина, са државним прганима, имап минимум три угпвпра
кпји су предмет пве набавке
дпказ: кппије угпвпра
5.ПБАВЕЗНА САДРЖИНА ППНУДЕ И ПБАВЕЗНИ ПРИЛПЗИ
5.1.УСТАНПВЉАВАОЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ППНУЂАЧА (пбразац 1)
1. извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг
привреднпг суда (прилпг 1)
2. извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоа надлежнпг суда и надлежне пплицијске управе
Министарства унутращоих ппслпва да пнп и оегпв заступник није псуђиван за некп пд кривишних
дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за некп пд кривишних дела
прптив привреде, кривишна дела прптив защтитое живптне средине, кривишнп делп примаоа или
даваоа мита, кривишнп делп преваре( прилпг 2)
3. пптврде привреднпг или прекрщајнпг суда да му није изрешена мера забране пбављаоа
делатнпсти, или пптврде Агенције за привредне регистре да кпд пвпг пргана није регистрпванп да
му је кап привреднпм друщтву изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти (прилпг 3)

4. увереоа Ппреске управе Министраства финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и
дппринпсе и увереоа надлежне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних
лпкалних прихпда (прилпг 4)
5.2. ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ (пбразац 2)
5.3. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ (пбразац 3)
5.4.ДПДАТНИ УСЛПВИ (пбразац 4)
5.5. ИЗЈАВА ппнуђаша п ппщтпваоу пбавеза из шл.75.ст.2 Закпна п јавним набавкама (пбразац 5)
6.МПДЕЛ УГПВПРА (пбразац 6)
7.ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ (пбразац 7)
8.ТРПШКПВИ ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ (пбразац 8)
9.СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

Образац 1.
УСТАНПВЉАВАОЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ППНУЂАЧА,
ППДИЗВПЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА
При састављаоу ппнуде у пптпунпсти смп ппщтпвали услпве Нарушипца, уппзнати смп са свим
услпвима Нарушипца и с тим у вези прилажемп следеће дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва:
Бр. прилпга

Прилпг уз
ппнуду

Дпкумент

ПРИЛПГ БР.1

извпд из регистра Агенције за привредне регистре,
пднпснп извпд из регистра надлежнпг привреднпг суда

да

не

ПРИЛПГ БР.2

извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоа
надлежнпг суда и надлежне пплицијске управе
Министарства унутращоих ппслпва да пнп и оегпв
заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђибван
за некп пд кривишних дела прптив привреде, кривишна
дела прптив защтитое живптне средине, кривишнп делп
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре

да

не

ПРИЛПГ БР.3

пптврде привреднпг или прекрщајнпг суда да му није
изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, или
пптврде Агенције за привредне регистре да кпд пвпг
пргана није регистрпванп да му је кап привреднпм
друщтву изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти

да

не

ПРИЛПГ БР.4

увереоа Ппреске управе Министраства финансија и
привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и
увереоа надлежне лпкалне сампуправе да је измирип
пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних прихпда

да

не

Наппмена: Пбразац пверава пвлащћенп лице ппнуђаша
Потпис овлашћеног лица:
Датум:

_______________

___________________
М.П

Пбразац 2.
ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив понуђача
Седиште и адреса Понуђача
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун предузећа и банка
Матични број понуђача
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА

____________________________________

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА

____________________________________

М.П.

Пбразац 3.
На пснпву пбјављенпг јавнпг ппзива за јавну набавку мале вреднпсти бр. 404-8/2015 – хватаое,
уклаоаое паса са јавних ппврщина и нещкпдљивп уклаоаое живптиоских лещева
ППНУДУ
1. Да квалитетнп исппрушимп предметна дпбра у складу са наведеним услпвима из кпнкурсне
дпкументације, ппщтујући све важеће прпписе и стандарде, на нашин:
Укупна вреднпст ппнуде изражена у динарима без ПДВ-а:
Слпвима:
ПДВ:
Укупна вреднпст ппнуде изражена у динарима са ПДВ-пм
Слпвима:
2.Ппнуду ппднпсим:
А) сампсталнп
Б)кап заједнишку ппнуду:
1._________________________________(навеси назив и седищте ппнуђаша из заједнишке ппнуде)
2._________________________________(навести назив и седищте ппнуђаша из заједнишке ппнуде)
(ппнуђаш запкружује А;Б; укпликп се запкружи Б навести ппдатке п свакпм ппнуђашу из
заједнишке ппнуде)
3. Рпк за изврщеое услуге пд ппзива нарушипца ____шаспва (не дуже пд 24 ш).
4. Уз ппнуду прилажемп прилпге и дпказе тражене кпнкурснпм дпкументацијпм.
5. Важнпст ппнуде изнпси ____ ( _____________________) дана пд дана птвараоа ппнуда ( не
краћи пд 30 дана ).
слпвима
6. Нашин плаћаоа:
а) аванс ________% (___________________) - највище дп 25%
слпвима
б) без аванса
Датум: _______________
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
____________________________________
ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
______________________________

M.П.

Образац 4.
Дпдатни услпви за учешће у ппступку јавне набавке из члана 76. Закпна п јавним набавкама
1.ппслпвни капацитет:
- удаљенпст пд Псешине дп 60 килпметара
Дпказ: извпд из листа неппкретнпсти

ДА

НЕ

- специјалнп расхладнп впзилп са утпварнпм рамппм
Дпказ: сапбраћајна дпзвпла, атест
ДА

НЕ

2.финансијски капацитет:
-да је ппнуђаш у ппследоих 5 гпдина, са државним прганима, имап минимум три угпвпра
кпји су предмет пве јавне набавке
дпказ: кппије угпвпра

ДА

НЕ

Дпкумент издап: ______________________(навести ко је издао документ)
Брпј дпкумента:_______________________(број)
Датум издаваоа: ______________________(датум) гпдине

НАППМЕНА ЗА ППНУЂАЧЕ: Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп
кпјпј прпмени у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа
пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је
дпкументује на прпписани нашин.

Пбразац 5
ИЗЈАВА

Кпјпм ппнуђаш:________________________________________________________________
(ппслпвнп име или скраћени назив ппнуђаша)
из_____________________ ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу изјављује да је ппщтпвап
пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада,
защтити живптне средине, кап и да ппнуђаш гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине.

Пптпис пвлашћенпг лица

М.П

______________________

Образац 6
6.МПДЕЛ УГПВПРА
Угпвпрне стране :
Ппштинска управа ппштине Псечина, ул. Карађпрђева бр 78, ПИБ 101598037, мат.бр.07256230,
рашун бр.840-78640-15, кпју заступа нашелник Милан Урпщевић ( у даљем тексту :Нарушилац)
_______________________, са седищтем у ________________, улица _____________________, ПИБ
________________, матишни брпј _____________, рашун бр. _________________ птвпрен кпд
ппслпвне банке _____________________, кпје заступа _______________________,( у даљем тексту
Изврщилац).
Предмет Угпвпра
Члан 1.
Угпвпрне стране кпнстатују да је Нарушилац изабрап Изврщипца кап најппвпљнијег
ппнуђаша у ппступку јавне набавке мале вреднпсти : хватаое , уклаоаое паса са јавних ппврщина
и нещкпдљивп уклаоаое живптиоских лещева, а пп спрпведенпм ппступку јавне набавке бр 404____/2015, пп јавнпм ппзиву пбјављенпм на ппрталу Управе за јавне набавке и сајту ппщтине
Псешина.
Члан 2.
Предмет Угпвпра је хватаое, уклаоаое паса са јавних ппврщина и нещкпдљивп уклаоаое
живптиоских лещева и ближе је пдређен усвпјенпм ппнудпм изврщипца брпј ______ пд
________2015. гпдине, кпја је саставни деп пвпг Угпвпра.
Угпвпр се примеоује ппшев пд дана закљушеоа истпг дп 31.12.2015.гпдине
Вреднпст радпва - цена
Члан 3.
Угпвпрне стране утврђују да цена услуге кпја је предмет пвпг Угпвпра изнпси: ______________
динара без ПДВ,
_______________ ПДВ
______________ динара, са ПДВ,
а дпбијена је на пснпву јединишних цена из усвпјене ппнуде Изврщипца брпј _______ пд
_______2015. гпдине.
Угпвпрена цена је фиксна пп јединици мере и не мпже се меоати услед ппвећаоа цене елемената
на пснпву кпјих је пдређена.
Услпви и начин плаћаоа
Члан 4.
Угпвпрне стране су сагласне да се плаћаое пп пвпм угпвпру изврщи на следећи нашин :
пп изврщенпј услузи и исппстављенпј фактури , у закпнскпм рпку.
Укпликп Нарушилац делимишнп псппри исппстављену фактуру, дужан је да исплати
несппрни деп исте.
Рпк за извршеое радпва
Члан 5.
Изврщилац се пбавезује да предметну услугу врщи дп 31.12.2015.гпдине.
Пбавезе Извршипца
Члан 6.
Изврщилац се пбавезује :
- да ппступи пп свим пснпваним примедбама и захтевима Нарушипца ;

Пбавезе Наручипца
Члан 7.
Нарушилац се пбавезује да Изврщипцу плати угпвпрену цену ппд услпвима и на нашин пдређен
шланпм 4. пвпг Угпвпра.
Раскид Угпвпра
Члан 8.
Угпвпр се раскида писменпм изјавпм кпја садржи пснпв за раскид угпвпра и дпставља се
другпј угпвпрнпј страни.
Пстале пдредбе
Члан 9.
За све щтп пвим Угпвпрпм није ппсебнп утврђенп примеоују се пдредбе Закпна п
планираоу и изградои пбјеката и Закпна п пблигаципним пднпсима.
Члан 10.
Прилпзи и саставни делпви пвпг Угпвпра су:
- ппнуда Изврщипца бр. ________ пд __________2015. гпдине
Члан 11.
Све евентуалне сппрпве угпвпрне стране ће рещавати сппразумнп.
Укпликп дп сппразума не дпђе, угпвара се надлежнпст Привреднпг суда у Ваљеву.
члан 12.
Пвај Угпвпр ступа на снагу данпм пптписа свих угпвпрних страна.
Члан 13.
Пвај Угпвпр је сашиоен у шетири једнака примерака, пп два за сваку угпвпрну страну.

ЗА НАРУЧИПЦА
____________________

ЗА ИЗВРШИПЦА
_______________________

Образац 7.
7. ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Изјављујем ппд материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да је ппнуда дпстављена независнп, без
дпгпвпра са другим ппнуђашима или пак заинтереспваним лицима.

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА

____________________________________

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА

____________________________________

М.П.

Пбразац 8
ПБРАЗАЦ
ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

Ппнуђаш мпже да у пквиру ппнуде дпстави укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа
ппнуде.
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд
нарушипца накнаду трпщкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац
је дужан да ппнуђашу надпканди трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу
са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средстава пбезбеђеоа.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________

Укупан изнпс трпщкпва:

Наппмена: У слушају пптребе табелу кппирати.

Пвлащћенп лице
М.П.
__________________

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ
Ред.бр. ппис

Јединица мере

1.

Радни дан екипе на терену

паущалнп

2.

Пмамљиваое паса

Кпм.

3.

Вакцинација паса

Кпм

4.

Уградоа микрпшипа

Кпм

5.

Стерилизација паса

Кпм

6.

Чуваое паса дневнп

Кпм

7.

Нещкпдљивп уклаоаое
живптиоских лещева
Излазак и рад екипе на терену

Кпм

Трансппрт пп пређенпм
килпметру
Предаја кафилерији

Км

8.
9.
10.

Цена у РСД

паущалнп

кг

УКУПНП:___________________________

НАППМЕНА: за услугу ппд ред.бр.9 пптребнп је ппседпваое специјалнпг расхладнпг впзила са
утпварнпм рамппм

