ВЕТЕРИНАРСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ
ИНСТИТУТ ШАБАЦ

15.000 Шабац, Ул. Војводе Путника бр. 54
тел:015/344-556, фаx:015/369-320
Интернет страница:www.vsisabac@mts.rs

Број:73-19

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА
Набавка дијагностикума и реагенаса по партијама 1-3:
Паpтија 1: набавка дијагностикумa Rose bengal
Партија 2: набавка дијагностикумa Elisa Kit za EBL
Партија 3: набавка дијагностикумa Elisa Brucella ovis
(ЈНМВ-02/19)

Шабац, фебруар 2019.
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На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 68/2015)
чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ 02/2019, под
бројем 73-19 од 28.02.2019. припремљена је:

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОПИС

Бр. обрасца

Општи подаци о јавној набавци и предмету набавке

Образац 1

Опис предмета набавке

Образац 2

Техничка спецификација

Образац 3

Образац за оцену испуњености ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ услова
из члана 75 и 76.ЈН
Образац 4
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност услова из
чл. 75. и 76.
Упутство понуђачима како да сачине понуду

Образац 5

Образац понуде и структуре цене

Образац 6

Образац подаци о подизвођачима

Образац 7

Образац подаци о понуђачима у заједничкој понуди

Образац 8

Образац трошкова припремања понуде

Образац 9

Образац изјаве да понуђач прихвата услове из позива и конкурсне
документације

Образац 10

Образац изјаве понуђача о тачности датих података

Образац 11

Образац изјаве понуђача о примени Система заштите животне
средине и непостојању забране обављања делатности

Образац 12

Изјава понуђача о независној понуду
Образац 13
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Модел уговора
Образац 14

Усаглашеност са техничким спецификациом
Образац 15
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Образац 1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив и адреса наручиоца: ВСИ Шабац, ул. Војводе Путника 54, 15000
Шабац
2.

Врста поступка: мале вредности, обликован у партије

Предмет јавне набавке: Набавка дијагностикума и реагенаса по партијама 1-3:
Партија 1: набавка дијагностикума Rose bengal
Партија 2: набавка дијагностикума Elisa Kit za ELG
Партија 3: набавка дијагностикума Elisa Kit za Brucella ovis
3.

Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци.

4.

Контакт особа: Мирјана Шобић,015/344-556

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предметне набавке: Набавка за потребе ВСИ Шабац. Дијагностички материјал за
рад у области лабoраторијске дијагностике.
2. Назив и ознака из општег речника набавке: Дијагностикуми и реагенси, ознака
ОРН33694000
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Образац 2

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Врста и количина добара:
- Дијагностички материјал за рад у области лабoраторијске дијагностике
- Количина испоручене робе одређиваће се на основу остварене потрошње и
потребе наручиоца (купца) током периода снабдевања; - Оквирни обим динамике
испоруке: по потреби купца
- Снабдевач (понуђач) је одговоран наручиоцу (купцу) за брзу испоруку
квалитетних тражених добара у складу са уговором, техничке понуде и обрасца
понуде .
2. Врста продаје:
- Стална, сукцесивна и гарантована.
3. Техничке карактеристике:
- У складу са захтевима из конкурсне документације.
4. Квалитет добара:
- Врста и ниво квалитета је у складу са захтевима из уговора и конкурсне документације.
5. Капацитет испоруке:
- Према Табели (у обрасцу понуде и техничкој спецификацији).
6. Период испоруке:
- Годину дана, рачунајући од дана закључења уговора.
7. Место испоруке добара:
ВСИ Шабац, ул. Војводе Путника бр.54, 15000 Шабац
9. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
- У складу са наведеним одредбама из конкурсне документације и уговора.
10. Понуђач је у обавези да спецификацију предмета набавке потпише и овери
печатом.

Место и датум:

___________________2019. године

МП

ЈНМВ 02/19
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Образац 3
TEХНИЧКА
СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 1: набавка дијагностикумa Rose bengal

р.бр

Назив
Дијагностикум Rose bengal за дијагностику
бруцелозе

Јединица
мере

количина

доза

340 000

Позитивни контролни серум и негативни
контролни серум
1.

Партија 1 kaрактеристике: Да може да детектује Brucellu abortus, Brucellu
melitensis, Brucellu suis (Доказ упутство за употребу).

Партија 2: набавка дијагностикумa Elisa Kit za EBL

р.бр

1.

Јединица
Назив
мере
количина
Дијагностички комплет – Elisa Kit за детекцију
антитела против вируса узрочника ензоотске
леукозе говеда ELG (скрининг, једнофазни) а10 Ком
12
плоча
кутија
комплета- кутија
Позитиван контролни серум Е-05

Партија 3: набавка дијагностикумa Elisa Kit Brucella ovis

р.бр

1.

Јединица
мере

Назив
Дијагностички комплет- Elisa Kit зa детекцију
антитела против узрочника заразног
епидидимитиса овнова Brucellu ovis ( скрининг
једнофазни са зоном сумњивих реакција до 25%
Ком
) а 5 плоча
кутија
Позитиван контролни серум
ЈНМВ 02/19
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1) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Техничке карактеристике предметних добара наведене су у обрасцу 3. подаци о
предмету јавне набавке, конкурсне документације.
Тражене минималне техничке карактеристике морају бити испуњене. У супротном
понуда ће бити одбијена као неприхватљива јер је неодговарајућа.
2) КВАЛИТЕТ, УСЛОВИ ИЗРАДЕ, РОК ИСПОРУКЕ
Понуђена добра морају бити нова из текуће производње и по квалитету морају одговарати
траженим техничким карактеристикама.
Рок испоруке не може бити дужи од 21 календарског дана.
Рок употребе добра мора бити најмање 6 месеци од дана испоруке наручиоцу.
3) АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА
Понуђена добра се испоручују крајњем примаоцу у амбалажи која се не враћа и која се не
плаћа посебно.
Паковање предметних добара врши се на начин који обезбеђује да се добра не оштећују
приликом транспорта и чувања.
Организацију транспорта до крајњег примаоца врши продавац о свом трошку.
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Образац 4
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

1.7.

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:
- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда;

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
Доказ: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако
понуду подноси предузетник, овај доказ доставља само за њега, као физичко лице доставља се уверење надлежне полицијске управе МУП-а Србије. (ови докази не могу
бити старији од два месеца пре отварања понуда).
- Да је измирио доспеле порезе ,доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Докази:
* Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе
* Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
(достављају се копије; наведени докази не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда.
ЈНМВ 02/19
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Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе 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 (чл. 75. ст. 2. Закона).
Доказ: Попуњена и потписана изјава о поштовању обавеза и непостојања забране из чл. 75.
став 2. Закона
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН
1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке за партију 1,
партију 2 и партију 3, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:
4)
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако испуњава техничке
каратеристике за тражене производе:
Додатна карактеристика контролних серума:
Партија 1: Дијагностикум Rose bengal за дијагностику бруцелозе
Позитивни контролни серум и негативни контролни серум
Као доказ понуђач је дужан да достави
-

упутство за употребу;

-

решење o упису у Регистар медицинских средстава ( издато од стране ALIMS-a)

Партија 2: Дијагностички комплет – Elisa Kit за детекцију антитела против вируса
узрочника ензоотске леукозе говеда ELG (скрининг, једнофазни) а10 плоча
Позитиван контролни серум Е-05
Као доказ понуђач је дужан да достави
Валидација (провера кита) од OIE Референтне лабораторије
-

(сертификат ) BLV

-

Упутство за употребу;

-

Решење o упису у Регистар медицинских средстава ( издато oд стране ALIMS-a )

Партија 3 : Дијагностички комплет- Elisa Kit зa детекцију антитела против узрочника
заразног епидидимитиса овнова Brucellu ovis ( скрининг једнофазни са зоном сумњивих
реакција до 25% ) а 5 плоча
Позитиван контролни серум
Као доказ понуђач је дужан да достави:
-

упутство за употребу;

-

решење o упису у Регистар медицинских средстава ( издато од стране ALIMS-a)
ЈНМВ 02/19
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Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним

5)

финансијским капацитетом.
Неопходан финансијски капацитет
- Понуђач мора да има укупно остварен пословни приход од минимално 8.000.000,00
динара без ПДВ-а за претходне 3 обрачунске године (2015, 2016. и 2017. година).
Докз:
као доказ прилаже неоверене фотокопије следећих докумената:
- извештај о бонитету издат од стране надлежног органа
или
биланс стања и биланс успеха са мишњељем овлашћеног ревизора или извод из тог
биланса стања
или
-

-

исказ о понуђачевим укупним приходима од продаје и приходима од производа,
радова или услуга.

6)
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако достави средства
финансијског обезбеђења.
Доказ: Средства финансијског обезбеђења:
- 1 (једну) сопствену бланко меницу ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ, која се може
активирати најповољнијем понуђачу у износу од 10% од понуђене цене без
ПДВ-а у случају када најповољнији понуђач одбије да потпише Уговор;
бланко меница мора бити оверена печатом и потписом овлашћеног лица;
- по 1 (једну) сопствену бланко меницу за – ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
оверену печатом и потписом овлашћеног лица за сваку партију за коју
понуђач подноси понуду;
- оверен захтев за регистрацију менице; меницa мора бити евидентиранa у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, у складу са Одлуком о
ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
(»Службени гласник РС« број 56/11 од 29.07.2011. године), што понуђач
доказује овером пријема захтева за регистрацију од стране пословне банке
и
- фотокопија картона депонованих потписа, оверена од стране
пословне банке, са датумом овере после објављивања позива,
ради наплате средстава:
ЈНМВ 02/19
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1. За извршење обавезе у уговореном року. У случају доцње кривицом извршиоца не
дуже од 10 дана Наручилац може активирати ову меницу у износу од 1 % од
уговорене вредности по дану доцње (максимално 10%).
Понуђачима, који не успеју у поступку јавне набавке, све менице и
картон депонованих потписа биће враћени након потписивања уговора.
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Образац 4
ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
из чл. 75. и 76. ЗЈН

Назив документа

1.

2.

3.

Ко је издао
документ

Извод из регистра Агенције за
привредне регистре
(Овај доказ је јавно доступан на
интернет страници надлежног
органа и понуђач није дужан да га
доставља, само уписује интернет
страницу)
Доказ да понуђач и његов законски
заступник нису осуђивани за неко
од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да
нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично
дело примања или давања мита,
кривично дело преваре. (наведени
докази не могу бити старији од
два месеца пре отварања понуда).
* Уверење Пореске управе
Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе

Број и датум
издавања
документа

Доказ је јавно доступан на
интернет страници
_______________________

* Уверење надлежне локалне
самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних
јавних прихода.

______________________

____________________

______ 201 _.

____________________

______ 201_-.

____________________

______ 201_.

Пореска управа
Филијала
________________

______ 201_.

Локална самоуправа
__________________

______ 201_.

(достављају се копије; наведени
докази не могу бити старији од
два месеца пре отварања понуда.
или
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Потврда да се понуђач налази у
поступку приватизације, коју је
издала Агенција за приватизацију

Агенција за приватизацију

______

Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача, за тачке од 1. – 3. доставља само
неоверену копију решења о упису у Регистар понуђача и уписује број и датум
издавања решења БПН _______________ од _______________ год.
6.

Техничке карактеристике:

Доказ:
Партија 1:
Као доказ понуђач
је дужан да достави

Партија 1 Дијагностикум Rose bengal за
дијагностику бруцелозе
Позитивни контролни серум и негативни
контролни серум

-

упутство за
употребу;

-

решење o упису
у Регистар
медицинских
средстава (издато
од стране
ALIMS-a)

Партија 2:
Партија 2 : Дијагностички комплет –
Elisa Kit за детекцију антитела против вируса
узрочника ензоотске леукозе говеда ELG
(скрининг, једнофазни) а10 плоча
Позитиван контролни серум Е-05

ЈНМВ 02/19

Као доказ понуђач је
дужан да достави
-

Валидација
(провера кита) од
OIE Референтне
лабораторије

-

(сертификат ) BLV

-

Упутство за
употребу;

-

Решење o упису у
Регистар
медицинских
средстава ( издато
oд стране ALIMS-a)
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Партија 3: Дијагностички комплет- Elisa
Kit зa детекцију антитела против узрочника
заразног епидидимитиса овнова Brucellu ovis
( скрининг једнофазни са зоном сумњивих
реакција до 25% ) а 5 плоча
Позитиван контролни серум

7.

Финансијски капацитет:

Партија 3:
Као доказ
понуђач је дужан
да достави:
-

упутство за
употребу;

-

решење o упису у
Регистар
медицинских
средстава ( издато
од стране ALIMS-a)

Докз:
као доказ прилаже
неоверене фотокопије
следећих докумената:
извештај о бонитету
издат од стране
надлежног органа
или

1) укупно остварен пословни приход
од минимално 8.000.000,00 динара за
претходне 3 обрачунске године
(2015, 2016. и 2017. година).

биланс стања и
биланс успеха са
мишњељем
овлашћеног
ревизора или извод
из тог биланса стања
или
-

-

ЈНМВ 02/19

исказ о понуђачевим
укупним приходима
од продаје и
приходима од
производа, радова
или услуга.
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6.

- 1 (једна) сопствена бланко меница ЗА
ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ, оверена печатом и
потписом овлашћеног лица;

- по 1 (једну) сопствену бланко меницу за –
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА оверену
печатом и потписом овлашћеног лица за
сваку партију за коју понуђач подноси
понуду

Бр.
________________

__________________
__________________
__________________

- оверен захтев за регистрацију менице и

- фотокопија картона депонованих
потписа, оверена од стране пословне банке,
са датумом овере после објављивања
позива

Банка _________________

Банка _________________

ЈНМВ 02/19
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача, за тачке од 1. – 3. доставља само
неоверену копију решења о упису у Регистар понуђача и уписује број и датум
издавања решења.

НАПОМЕНА: Понуђач може, уместо тражених доказа из чл. 75. ЗЈН (тачке од 1. – 4.),
попунити, потписати и оверити образац изјаве под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
·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: 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; 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 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;
ЈНМВ 02/19
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·3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде 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;

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

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

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
4. У тачки 4. као доказ приложити:
- Тенкичке карактеристике:
Партија 1:
Као доказ понуђач је дужан да достави
-

упутство за употребу;

-

решење o упису у Регистар медицинских средстава ( издато од стране ALIMS-a)
Партија 2:
Као доказ понуђач је дужан да достави

-

Валидација (провера кита) од OIE Референтне лабораторије

-

(сертификат ) BLV

-

Упутство за употребу;

-

Решење o упису у Регистар медицинских средстава ( издато oд стране ALIMS-a )
Партија 3:
Као доказ понуђач је дужан да достави:
ЈНМВ 02/19
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-

упутство за употребу;

-

решење o упису у Регистар медицинских средстава ( издато од стране ALIMS-a)

5. У тачки 5. као доказ приложити:
- извештај о бонитету издат од стране надлежног органа
или
биланс стања и биланс успеха са мишњељем овлашћеног ревизора или извод из тог
биланса стања
или
исказ о понуђачевим укупним приходима од продаје и приходима од производа,
радова или услуга.
У обрасцу заокружити одговор.
6. У тачки 6. као доказ приложити
- 1 (једну) сопствену бланко меницу за озбиљност понуде, оверену печатом и
потписом овлашћеног лица; у образац уписати број менице;
- по 1 (једну) сопствену бланко меницу за – ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА оверену
печатом и потписом овлашћеног лица за сваку партију за коју понуђач подноси
понуду
- оригиналан образац захтева за регистрацију меница, оверен од стране пословне
банке, уписати назив банке и датум издавања захтева;
- фотокопију картона депонованих потписа, оверену од стране пословне банке, са
датумом овере после објављивања позива, уписати назив банке и датум овере.

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, чија је
понуда на основу извештаја 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 два дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

ЈНМВ 02/19
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Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона.

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

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у
изворном електронском облику.

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.

ЈНМВ 02/19
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗЈН
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У
Понуђач _____________________________________ из _______________________
у поступку јавне набавке мале вредности добара (ЈНМВ 2/19) за Набавка
дијагностикума и реагенаса по партијама 1-3: Паpтија 1: набавка дијагностикумa
Rose bengal ; Партија 2: набавка дијагностикумa Elisa Kit za EBL; Партија 3: набавка
дијагностикумa Elisa Brucella ovis, за наручиоца ВСИ Шабац, испуњава све услове из
члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:

1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар
(члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама).

2.

Да он и његов заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
(члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

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
(члан 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама).

Место:_____________

Датум:_____________

Понуђач:

М.П.

ЈНМВ 02/19
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Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити фотокопирана за
сваког понуђача из групе понуђача и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача
из групе понуђача и оверена печатом.

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са поизвођачима, Изјава мора бити
фотокопирана за сваког подизвођача и потписана од стране овлашћеног лица сваког
подизвођача и оверена печатом.
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Образац 5
УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
5.2 ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА САЧИЊАВАЊЕМ ПОНУДЕ
1)Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсне документације
2)Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може
проверити да ли је коверта затворена онако како је била предата. Конкурсна
документација и докази морају бити упаковани у једну целину. Средства
финансијског обезбеђења, картон депонованих потписа и захтев за регистрацију
меница не повезивати у фасциклу, како би исти могли бити враћени понуђачима у
неоштећеном стању.
3)Понуда мора да садржи све доказе наведене у Обрасцу 4 Упутства како се доказује
испуњеност обавезних услова из конкурсне документације.
Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени,
потписани и оверени печатом од стране понуђача.
4) Начин преузимања конкурсне документације. Где је документација доступна:
Портал јавних набавки, portal.ujn.gov.rs; и интернет страница наручиоца www.vsisabac.rs
5) Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у непровидној затвореној коверти,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте 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:ВСИ ШАБАЦ, УЛ. ВОЈВОДЕ ПУТНИКА БР.54, 15000
ШАБАЦ
Понуда треба да буде у затвореној и печатираној коверти на којој ће писати:
Понуда за јавну набавку мале вредности- ДИЈАГНОСТИКУМИ И РЕАГЕНСИ,
ЈНМВ - 02/2019 – Партија ____“НЕ ОТВАРАТИ. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ
ДО 11.03.2019. ГОДИНЕ ДО 9.00 ЧАСОВА
Понуда се сматра благовременом ако је пристигла на адресу наручиоца у горе наведеном
року. Неблаговременим ће се сматрати понуде које буду стигле након овог рока.
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6) Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење
понуда, дана 11.03.2019. године, у 9.30 часова на адреси Војводе Путника 54,
15000 Шабац, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
7)Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре
почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати
поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу
којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.
Контакт: Мирјана Шобић
Партија 1: набавка дијагностикумa Rose bengal

р.бр

Назив
Дијагностикум Rose bengal за дијагностику
бруцелозе

Јединица
мере

количина

доза

340 000

Позитивни контролни серум и негативни
контролни серум
1.

Партија 1 kaрактеристике: Да може да детектује Brucellu abortus, Brucellu
melitensis, Brucellu suis (Доказ упутство за употребу).

Партија 2: набавка дијагностикумa Elisa Kit za EBL

р.бр

1.

Јединица
мере

Назив
Дијагностички комплет – Elisa Kit за детекцију
антитела против вируса узрочника ензоотске
леукозе говеда ELG (скрининг, једнофазни) а10 Ком
плоча
кутија
Позитиван контролни серум Е-05

количина
12
комплета- кутија

Партија 3: набавка дијагностикумa Elisa Kit Brucella ovis

р.бр

1.

Јединица
мере

Назив
Дијагностички комплет- Elisa Kit зa детекцију
антитела против узрочника заразног
епидидимитиса овнова Brucellu ovis ( скрининг
једнофазни са зоном сумњивих реакција до 25%
Ком
) а 5 плоча
кутија
Позитиван контролни серум
ЈНМВ 02/19
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5.3 ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

5.4 УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких
понуда.
5.5 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу,
у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив
подизвођача, 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.
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће
бити наведен у уговору.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без
обзира на број подизвођача.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања ако
то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну
сагласност наручиоца.
Понуђач који наступа са подизвођачем мора да самостално испуни обавезне услове из
члана 75.став 1.тачка од 1) до 3) ЗЈН и додатне услове одређене конкурсном
документацијом, ( Образац 4 ), а подизвођач мора самостално да испуни обавезне услове из
члана 75.став 1. тачка од 1) до 3) ЗЈН.

5.6 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Овај споразум обавезно садржи податке наведене у члану 81. став 4. ЗЈН, и то податке:
-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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Понуђачу из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана
75.став 1.тачка од 1) до 3) ЗЈН.
5.7 ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати свим захтевима наручиоца и
задатим техничким карактеристикама.
Испорука добара наведених у техничкој спецификацији је сукцесивна по
потреби наручиоца.
Приликом фактурисања продатих добара, на рачуну се мора навести број јавне набавке
на коју се испорука односи.
Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна. Рок за плаћање рачуна је
до 30 календарских дана од дана пријема исправног рачуна.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рокове понуђач треба прецизно да одреди.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
5.8 ЦЕНА
Цена се исказује у динарима, без обрачунатог ПДВ-а.
Цене се у обрасцу понуде морају бити исказане у динарима са свим трошковима.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу
са чл.92.ЗЈН.
5.9. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач је обавезан да уз своју понуду приложи:
- 1 (једну) сопствену бланко меницу ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ, која се може
активирати најповољнијем понуђачу у износу од 10% од понуђене цене без
ПДВ-а у случају када најповољнији понуђач одбије да потпише Уговор;
бланко меница мора бити оверена печатом и потписом овлашћеног лица;
- по 1 (једну) сопствену бланко меницу за – ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
оверену печатом и потписом овлашћеног лица за сваку партију за коју
понуђач подноси понуду;
- оверен захтев за регистрацију менице; меницa мора бити евидентиранa у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, у складу са Одлуком о
ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
(»Службени гласник РС« број 56/11 од 29.07.2011. године), што понуђач
доказује овером пријема захтева за регистрацију од стране пословне банке
и
- фотокопија картона депонованих потписа, оверена од стране
пословне банке, са датумом овере после објављивања позива,
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ради наплате средстава:
1. За извршење обавезе у уговореном року. У случају доцње кривицом извршиоца не
дуже од 10 дана Наручилац може активирати ову меницу у износу од 1 % од
уговорене вредности по дану доцње (максимално 10%).
Понуђачима, који не успеју у поступку јавне набавке, све менице и картон депонованих
потписа биће враћени након потписивања уговора.

5.10. ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
5.11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде,
заинтересовано лице може тражити у складу са чланом 20. ЗЈН (писани облик,
електронском поштом и телефаксом), при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од 3
дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој
интернет страници www.vsisabac.rs
Заинтересовано лице ће свој захтев доставити на следећу адресу наручиоца: ВСИ
Шабац, ул. Војводе Путника 54, 15000 – Шабац или путем електронске поште на email: vsisobic@gmail.com
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ 02/19“.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

5.12 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
ВСИ Шабац може, после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача
додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, и вредновању понуде, а може и да врши
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
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.
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће такву понуду
одбити као неприхватљиву.

5.13. 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 не може мењати понуду.
5.14. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне
набавке:
-

поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама,
учинио повреду конкуренције,
доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
одбио да достави доказе и средства обезбеђења, на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет за период од претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда уколико поседује:
- правоснажну судску пресуду,
- исправу о реализованом средству обезбеђења испуњавања уговорних
обавеза,
- исправу о наплаћеној уговорној казни,
- рекламацију потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у
уговореном року,
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом, односно уговором,
- изјаву о раскиду уговора због неиспуњења обавеза, дату на начин и под
условима предвиђеним законом којом се уређује облигациони однос,
- записник комисије, формиране од стране наручиоца, којим је констатовано
да радови нису изведени у складу са понудом и уговором.
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5.15. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
Како је предметни поступак - поступак јавне набавке мале вредности, не постоје елементи –
о којима ће се преговарати.

5.16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА
Одлука о додели уговора за набавку добара донеће се применом критеријума
најниже цене.
УКУПНА ЦЕНА ДОБАРА – максимално 100 пондера
Понуда са најнижом укупном ценом добија максимални број тј. 100
пондера. Број пондера за укупну цену добара из осталих понуда израчунава
се према формули:
Најнижа понуђена укупна цена x 100 пондера
понуђена цена посматране понуде
5.17. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
У случају да се након пондерисања установи да две или више понуда имају исти
број пондера, исказан са две децимале, наручилац ће изабрати оног понуђача који
има већи остварени пословни приход за претходне 3 године, а према подацима из
Биланса успеха, који ће најповољнији понуђач бити у обавези да, по позиву
наручиоца, достави на увид у оригиналу или овереној фотокопији.

5.18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може
уложити захтев за заштиту права понуђача, односно поступити у складу са одредбама
Закона које уређују поступак заштите права понуђача (члан 148-159. Закона о јавним
набавкама).
Захтев за заштиту права подноси се Ветеринарском специјалистичком институту Шабац
који спроводи поступак јавне набавке, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
Ветеринарског специјалистичког института Шабац, најкасније седам дана пре истека рока
за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом
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поступку ако је примљен од стране ВСИ Шабац три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3., сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.Одредбе ст. 3. и 4. не
примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том поступку.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума,
одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели
уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а закона.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4., 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке
у складу са одредбама члана 150. закона.
ВСИ ШАБАЦ објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема
захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15; у
даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између
осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН:
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда;
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је
процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
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4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара,
уколико је набавка обликована по партијама;

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та
вредност већа од 120.000.000 динара;
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно
понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права
подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту
права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора
наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће
свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно
усвојеном захтеву за заштиту права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. Накнаду
трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије
о поднетом захтеву за заштиту права.
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни
наслов.
5.19. ИЗМЕНА УГОВОРА
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора
може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при
чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000,00.

5.20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
По пријему одлуке о додели уговора, изабрани понуђач ће бити позван
да закључи уговор у року од највише 8 дана од тренутка када се стекну
законски услови (члан 113. ЗЈН).
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Изабрани понуђач је дужан да одмах приступи потписивању уговора,
односно да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 8 дана
од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор, односно од дана
када је примио уговор на потпис, уз оверену и потписану потврду о пријему
уговора - повратницу. Уколико изабрани понуђач не достави потписан и
оверен уговор у наведеном року сматраће се да је одустао од потписивања
уговора, па наручилац може закључити уговор са следећим најповољнијим
понуђачем, меницу ће искористити као средство финансијског обезбеђења, а
понуђачу доделити негативну референцу.
5.21. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
У случају да понуђач жели да измени, допуни или опозове своју понуду,
обавезан је да пошаље захтев за измену, допуну или опозив своје понуде. На
основу писмене потврде од стране ВСИ Шабац, понуђач може извршити тражену
измену у року за достављање понуда.
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Образац 6
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА ______
за јавну набавку мале вредности добара, ЈНМВ број 02/2019
ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ:
a) САМОСТАЛНО

б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

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.
1) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
1

Назив члана понуђача

2

Адреса

3

Одговорна особа (потписник уговора)

4

Особа за контакт

5

Телефон

6

Телефакс

7

Електронска адреса

8

Текући рачун понуђача

9

Матични број

10

Порески број понуђача

Напомена: Образац се доставља за сваку партију посебно.
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Партија 1: набавка дијагностикумa Rose bengal

р.бр
1.

Назив
Дијагностикум Rose
bengal за дијагностику
бруцелозе

Јединица
мере
доза

Количина

цена по
дозама без
ПДВ-а

Цена по
дозама са
ПДВ-ом

340 000

Позитивни контролни
серум и негативни
контролни серум

Партија 1 kaрактеристике: Да може да детектује Brucellu abortus, Brucellu melitensis,
Brucellu suis

Рок испоруке не може бити дужи од 30 календарских дана.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима)
______________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):

Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Понуда важи _____ (најмање 30 дана) од дана отварања понуда.
Место испоруке Шабац Војводе Путника 54
Рок за плаћање рачуна је до 30 календарских дана од дана пријема исправног рачуна.
Уговорене стране су сагласне да се испорука дијагностикума испоручује сукцесивно, тј. према потребама наручиоца, а понуђач се
обавезује да по примљеној поруџбини у року који није дужи од 21 дана испоручи наручени материјал.
Рок употребе за уговорено добро је најмање шест месеци од дана испоруке добра у складиште наручиоца.

Датум:

М.П.

_______________

Потпис понуђача
____________________
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Партија 2: набавка дијагностикумa Elisa Kit za EBL

р.бр Назив
Дијагностички комплет –
Elisa Kit за детекцију
антитела против вируса
узрочника ензоотске
леукозе говеда ELG
(скрининг, једнофазни) а10
плоча
Позитиван контролни
серум Е-05

Јединица
мере
Ком
кутија

Цена по
кутији без
ПДВ-а

количина
комплетакутија

Цена по
кутији са
ПДВ-ом

12

Рок испоруке не може бити дужи од 30 календарских дана.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима)
______________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):

Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Понуда важи _____ (најмање 30 дана) од дана отварања понуда.
Место испоруке Шабац Војводе Путника 54
Рок за плаћање рачуна је до 30 календарских дана од дана пријема исправног рачуна.
Уговорене стране су сагласне да се испорука дијагностикума испоручује сукцесивно, тј. према потребама наручиоца, а понуђач се
обавезује да по примљеној поруџбини у року који није дужи од 21 дана испоручи наручени материјал.
Рок употребе за уговорено добро је најмање шест месеци од дана испоруке добра у складиште наручиоца.

Датум:

М.П.

_______________

Потпис понуђача

____________________
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Партија 3: набавка дијагностикумa Elisa Kit Brucella ovis

р.бр
1.

Назив
Дијагностички комплетElisa Kit зa детекцију
антитела против
узрочника заразног
епидидимитиса овнова
Brucellu ovis ( скрининг
једнофазни са зоном
сумњивих реакција до
25% ) а 5 плоча
Позитиван контролни
серум

Јединица
мере
Ком
кутија

количина
комплетакутија

Цена по
кутији без
ПДВ-а

Цена по
кутији са
ПДВ-ом

50

Рок испоруке не може бити дужи од 30 календарских дана.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
______________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):

Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Понуда важи _____ (најмање 30 дана) од дана отварања понуда.
Место испоруке Шабац Војводе Путника 54
Рок за плаћање рачуна је до 30 календарских дана од дана пријема исправног рачуна.
Уговорене стране су сагласне да се испорука дијагностикума испоручује сукцесивно, тј. према потребама наручиоца, а понуђач се
обавезује да по примљеној поруџбини у року који није дужи од 21 дана испоручи наручени материјал.
Рок употребе за уговорено добро је најмање шест месеци од дана испоруке добра у складиште наручиоца.

Датум:

М.П.

______

Потпис понуђача
___________________
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Напомена:
Образац структуре цене одабране Партије, понуђач мора да попуни, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре цене наведени.
За партију у којој понуђач не жели да учествује оставља непопуњену и неоверену.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац структуре цене 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 структуре цене.
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Образац 7
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Изјављујемо да у ЈНМВ 02/2019, наступамо са следећим извођачима:
1

Назив понуђача
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Име особе за контакт

2

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
Назив понуђача
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

Датум:
_______________

М.П.

Потпис понуђача
____________________

Напомена:
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА из Обрасца 4, понуђач и подизвоћач/и испуњавају заједно.
Понуђач је дужан да у свој понуди наведе проценат укупне вредности јавне набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% , као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача. Табелу 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 свакога подизвођача
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Образац 8
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Изјављујемо да у ЈНМВ 02/2019 наступамо са следећим понуђачима :
1

Назив учесника
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Име особе за контакт

2

Назив учесника
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Име особе за контакт

3

Назив учесника
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Име особе за контакт

Лице одговорно за извршење уговора: _____________. подносећи заједничку понуду.

Датум:

М.П.

_______________

Потпис понуђача
__________________

Напомена:
Понуђачи одговарају неограничено солидарно.
Сваки понуђач из групе понуђача (укључујући и носиоца понуде) који подносе заједничку
понуду, у обавези је да достави доказе о испуњавању ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА из Обрасца 4,
понуђачи испуњавају заједно.
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Образац 9

(Образац трошкова припреме понудe)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Редни
број

Елементи трошкова

Динара без ПДВ

Динара са ПДВ

*

*

*

*

*

*

Трошкови прибављања средстава
обезбеђења

1

Остали трошкови (навести који)

2

Укупно:

* Понуђачи у овом поступку јавне набавке немају трошкове у смислу
чл. 88. став 3. ЗЈН.

Датум: ____________
Место: ____________

Потпис овлашћеног лица:
М.П.
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Образац 10

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ
ИЗ ПОЗИВА
И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива
за доделу уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 02/19, објављеном на
Порталу јавних набавки, дана 28.02.2019. године за набавку добара за набавку
дијагностикума и реагенаса по партијама од 1-3, и све услове наведене у конкурсној
документацији под којима подносимо своју понуду. Сагласни смо да ти услови у целини
представљају саставни део уговора који не може бити контрадикторан овим условима.

Место и датум:

М.П.

_________________

Понуђач:
____________________
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Образац 11
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ТАЧНОСТИ ДАТИХ ПОДАТАКА

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су тачни сви
подаци наведени у понуди за доделу јавне набавке добара за набавку
дијагностикума и реагенаса по партијама од 1-3, у поступку јавне набавек мале
вредности број ЈНМВ 02/19, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки,
дана 28.02.2019.године.

Место и датум:

М.П.

_____________________

Понуђач:
_____________________
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Образац 12
ИЗЈАВА ИЗВОЂАЧА
о примени Система заштите животне средине и непостојању забране
обављања делатности
Овом изјавом понуђач :

(Назив фирме)
из: ______________________________, Ул. ______________________ бр. ___
(Седиште)
потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне
средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

Изјава дата у _______________________, дана ___________________.
Одговорно лице извођача
_______________________

.
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Образац 13

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам понуду за
јавну набавку добара за набавку дијагностикума и реагенаса по партијама од 1-3, у
поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 02/19, на основу позива објављеног
на Порталу јавних набавки, дана 28.02.2019. године, поднео независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима

Датум: ____________

Потпис овлашћеног лица:

Место: ____________

М.П. ______________________
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Образац 14
МОДЕЛА УГОВОРА
за набавку дијагностикума и реагенаса по партијама 1-3:
Паpтија 1: набавка дијагностикумa Rose bengal

Закључен дана _________.2019.године у Шапцу између:

Ветеринарског специјалистичког института „Шабац“ из Шапца, Војводе Путника 54, (у
даљем тексту: Наручилац), ПИБ :________, МБ:__________ кога заступа директор Никола
Милутиновић и

„________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.

Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка дијагностикума и реагенаса по партијама 1-3: Паpтија
1: набавка дијагностикумa Rose bengal за период од годину дана (у даљем тексту:
дијагностикуми и реагенси), који је предмет јавне набавке наручиоца.

Врста, количина и цена китова за серологију утврђени су према прихваћеној понуди
понуђача број._____ од ______________,године (у даљем тексту:Понуда),која је саставни
део уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће наручиоцу испоручити китове за серологију из члана 1.овог
Уговора у складу са потребама наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Уговорене стране су сагласне да се испорука дијагностикума испоручује сукцесивно, тј.
према потребама наручиоца, а понуђач се обавезује да по примљеној поруџбини у року који
није дужи од 21 дана испоручи наручени материјал.
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Потребе наручиоца, у смислу претходног става, су саставни део наруџбенице коју наручилац
упућује испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је испоручилац дао у понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена китова за серологију на дан закључења овог
Уговора износи:___________ динара без ПДВ-а,односно __________ динара са ПДВ-ом.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра (роба) у
складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу врши плаћања по испоруци китова за серологију у
року до 30 календарских дана од дана пријема исправног рачуна.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (дијагностикуми и реагенси)
Наручиоцу достави отпремницу и фактуру.
Китови који се испоруче у току 2019. години плаћаће се до укупног износа средстава
предвиђених финансијском плану наручиоца за 2019. годину, а сва плаћања за испоручене
китове у току 2020. године вршиће се до износа средстава која буду предвиђена
финансијским планом наручиоца за 2020. годину.

Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника наручиоца, заједно са фактуром,
представља основ за плаћање испоручених дијагностикума и реагенаса.
Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, испоручилац се обавезује да,
у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне документације –
Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у понуди.
Дијагностикуми и реагенси који нису у складу са техничком спецификацијом ЈНМВ 02/2019
неће бити основ плаћања код наручиоца, и сматраће се да наручиоц нема обавезу плаћања
исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Уговорне стране констатују да је понуђач уз понуду доставио 1 (једну) бланко
сопствену меницу, као средство финансијског обезбеђења, бр. ________________
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оригиналан образац захтева за регистрацију меница и копију картона депонованих потписа,
оверену од стране пословне банке са датумом овере после објављивања позива.

На основу понуде и прихваћених услова из позива за давање понуде од стране
понуђача, наручилац задржава право да активира меницу код пословне банке извођача
радова, ради наплате средстава у износу:
1. За извршење обавезе у уговореном року. У случају доцње кривицом извршиоца не
дуже од 10 дана Наручилац може активирати ову меницу у износу од 1 % од
уговорене вредности по дану доцње (максимално 10%).
.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку дијагностикума и реагенаса према
условима квалитета и техничким карактеристикама из конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, дијагностикума и реагенаса у складу са
гарантним роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком случају
има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема робе, а у
случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву наручиоца у
примереном року, наручилац задржава право да дијагностикуме и реагенсе наручи од
другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет испоручиоца.
Рок трајања и раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на рок од годину дана од датума потписивања
обе уговорне стране.
Члан 12.
Уколико се испоручилац не придржава обавеза утврђених овим уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, наручилац дијагностикума и реагенаса
може раскинути овај уговор уз право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити)
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у целости а која настане код Наручиоца, због неизвршења одредаба овог уговора, уз обавезу
да испоручиоца писменим путем обавести о разлозима раскида .
Члан 13.
Уговорне стране су сагкласне да се након закључења уговора о јавној набавци без
спровођења поступка јавне набавке може повећати обим предмета набавке, с тим да се
вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од
5.000.000,00.
Завршне одредбе
Члан 14.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одрдбе Закона о облигационим
односима.
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да
споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда.
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих свака уговорна старна
задржава по 3(три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ВСИ „ШАБАЦ“ Шабац

________________________

___________________________
Милутиновић Никола, директор
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Образац 14

МОДЕЛА УГОВОРА
за набавку дијагностикума и реагенаса по партијама 1-3:
Партија 2: набавка дијагностикумa Elisa Kit za EBL

Закључен дана ________.2019.године у Шапцу између:

Ветеринарског специјалистичког института „Шабац“ из Шапца, Војводе Путника 54, (у
даљем тексту: Наручилац), ПИБ :________, МБ:__________ кога заступа директор Никола
Милутиновић и

„________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.

Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка дијагностикума и реагенаса по партијама 1-3: Партија
2: набавка дијагностикумa Elisa Kit za EBL, за период од годину дана (у даљем тексту:
дијагностикуми и реагенси), који је предмет јавне набавке наручиоца.

Врста, количина и цена китова за серологију утврђени су према прихваћеној понуди
понуђача број._____ од ______________,године (у даљем тексту:Понуда),која је саставни
део уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће наручиоцу испоручити китове за серологију из члана 1.овог
Уговора у складу са потребама наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Уговорене стране су сагласне да се испорука дијагностикума испоручује сукцесивно, тј.
према потребама наручиоца, а понуђач се обавезује да по примљеној поруџбини у року који
није дужи од 21 дана испоручи наручени материјал.
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Потребе наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
наручилац упућује испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је испоручилац дао у понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена китова за серологију на дан закључења овог
Уговора износи:___________ динара без ПДВ-а,односно __________ динара са ПДВ-ом.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра (роба) у
складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу врши плаћања по испоруци китова за серологију у
року до 30 календарских дана од дана пријема исправног рачуна.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (дијагностикуми и реагенси)
Наручиоцу достави отпремницу и фактуру.
Китови који се испоруче у току 2019. години плаћаће се до укупног износа средстава
предвиђених финансијском плану наручиоца за 2019. годину, а сва плаћања за испоручене
китове у току 2020. године вршиће се до износа средстава која буду предвиђена
финансијским планом наручиоца за 2020. годину.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника наручиоца, заједно са фактуром,
представља основ за плаћање испоручених дијагностикума и реагенаса .
Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, испоручилац се обавезује да,
у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне документације –
Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у понуди.
Дијагностикуми и реагенси који нису у складу са техничком спецификацијом ЈНМВ 02/2019
неће бити основ плаћања код наручиоца, и сматраће се да наручиоц нема обавезу плаћања
исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Уговорне стране констатују да је понуђач уз понуду доставио 1 (једну) бланко
сопствену меницу, као средство финансијског обезбеђења, бр. ________________
оригиналан образац захтева за регистрацију меница и копију картона депонованих потписа,
оверену од стране пословне банке са датумом овере после објављивања позива.
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На основу понуде и прихваћених услова из позива за давање понуде од стране
понуђача, наручилац задржава право да активира меницу код пословне банке извођача
радова, ради наплате средстава у износу:

1. За извршење обавезе у уговореном року. У случају доцње кривицом извршиоца не
дуже од 10 дана Наручилац може активирати ову меницу у износу од 1 % од
уговорене вредности по дану доцње (максимално 10%).
.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку дијагностикума и реагенаса према
условима квалитета и техничким карактеристикама из конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, дијагностикума и реагенаса у складу са
гарантним роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком случају
има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема робе, а у
случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву наручиоца у
примереном року, наручилац задржава право да дијагностикуме и реагенсе наручи од
другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет испоручиоца.
Рок трајања и раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на рок од годину дана од датума потписивања
обе уговорне стране.
Члан 12.
Уколико се испоручилац не придржава обавеза утврђених овим уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, наручилац дијагностикума и реагенаса
може раскинути овај уговор уз право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити)
у целости а која настане код Наручиоца, због неизвршења одредаба овог уговора, уз обавезу
да испоручиоца писменим путем обавести о разлозима раскида .
Члан 13.
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Уговорне стране су сагкласне да се након закључења уговора о јавној набавци без
спровођења поступка јавне набавке може повећати обим предмета набавке, с тим да се
вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од
5.000.000,00.
Завршне одредбе
Члан 14.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одрдбе Закона о облигационим
односима.
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да
споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда.
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих свака уговорна старна
задржава по 3(три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ВСИ „ШАБАЦ“ Шабац

________________________

___________________________
Милутиновић Никола, директор
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Образац 14

МОДЕЛА УГОВОРА
за набавку дијагностикума и реагенаса по партијама 1-3:
Партија 3: набавка дијагностикумa Elisa Brucella ovis

Закључен дана _________.2019.године у Шапцу између:

Ветеринарског специјалистичког института „Шабац“ из Шапца, Војводе Путника 54, (у
даљем тексту: Наручилац), ПИБ :________, МБ:__________ кога заступа директор Никола
Милутиновић и

„________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.

Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка дијагностикума и реагенаса по партијама 1-3:
Партија 3: набавка дијагностикумa Elisa Brucella ovis, за период од годину дана (у даљем
тексту: дијагностикуми и реагенси), који је предмет јавне набавке наручиоца.

Врста, количина и цена китова за серологију утврђени су према прихваћеној понуди
понуђача број._____ од ______________,године (у даљем тексту:Понуда),која је саставни
део уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће наручиоцу испоручити китове за серологију из члана 1.овог
Уговора у складу са потребама наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Уговорене стране су сагласне да се испорука дијагностикума испоручује сукцесивно, тј.
према потребама наручиоца, а понуђач се обавезује да по примљеној поруџбини у року који
није дужи од 21 дана испоручи наручени материјал.
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Потребе наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
наручилац упућује испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је испоручилац дао у понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена китова за серологију на дан закључења овог
Уговора износи:___________ динара без ПДВ-а,односно __________ динара са ПДВ-ом.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра (роба) у
складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу врши плаћања по испоруци китова за серологију у
року до 30 календарских дана од дана пријема исправног рачуна.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (дијагностикуми и реагенси)
Наручиоцу достави отпремницу и фактуру.
Китови који се испоруче у току 2019. години плаћаће се до укупног износа средстава
предвиђених финансијском плану наручиоца за 2019. годину, а сва плаћања за испоручене
китове у току 2020. године вршиће се до износа средстава која буду предвиђена
финансијским планом наручиоца за 2020. годину.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника наручиоца, заједно са фактуром,
представља основ за плаћање испоручених дијагностикума и реагенаса .
Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, испоручилац се обавезује да,
у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне документације –
Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у понуди.
Дијагностикуми и реагенси који нису у складу са техничком спецификацијом ЈНМВ 02/2019
неће бити основ плаћања код наручиоца, и сматраће се да наручиоц нема обавезу плаћања
исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Уговорне стране констатују да је понуђач уз понуду доставио 1 (једну) бланко
сопствену меницу, као средство финансијског обезбеђења, бр. ________________
оригиналан образац захтева за регистрацију меница и копију картона депонованих потписа,
оверену од стране пословне банке са датумом овере после објављивања позива.
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На основу понуде и прихваћених услова из позива за давање понуде од стране
понуђача, наручилац задржава право да активира меницу код пословне банке извођача
радова, ради наплате средстава у износу:
1. За извршење обавезе у уговореном року. У случају доцње кривицом извршиоца не
дуже од 10 дана Наручилац може активирати ову меницу у износу од 1 % од
уговорене вредности по дану доцње (максимално 10%).
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку дијагностикума и реагенаса према
условима квалитета и техничким карактеристикама из конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, дијагностикума и реагенаса у складу са
гарантним роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком случају
има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема робе, а у
случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву наручиоца у
примереном року, наручилац задржава право да дијагностикуме и реагенсе наручи од
другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет испоручиоца.
Рок трајања и раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на рок од годину дана од датума потписивања
обе уговорне стране.
Члан 12.
Уколико се испоручилац не придржава обавеза утврђених овим уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, наручилац дијагностикума и реагенаса
може раскинути овај уговор уз право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити)
у целости а која настане код Наручиоца, због неизвршења одредаба овог уговора, уз обавезу
да испоручиоца писменим путем обавести о разлозима раскида.
Члан 13.
Уговорне стране су сагкласне да се након закључења уговора о јавној набавци без
спровођења поступка јавне набавке може повећати обим предмета набавке, с тим да се
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вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од
5.000.000,00.
Завршне одредбе
Члан 14.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одрдбе Закона о облигационим
односима.
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да
споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда.
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих свака уговорна старна
задржава по 3(три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ВСИ „ШАБАЦ“ Шабац

________________________

___________________________
Милутиновић Никола, директор
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Образац 15

УСАГЛАШЕНОСТ СА ТЕХНИЧKОМ СПЕЦИФИKАЦИЈОМ
Партија _____
Број јавне набавке: ЈНМВ 02/2019 – дијагностикуми и реагенси
Назив понуђача:_________________________________________
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
- да су техничке карактеристике понуђеног добра усклађене са техничком спецификацијом
коју је дефинисао и поставио наручилац за предметну јавну набавку;

Место:
Датум:

Потпис овлашћеног лица:
МП
____________________

Напомена: Образац се доставља за сваку партију посебно.
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