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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ 09/2013
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број 404-02-37/2013-01 од 18.11.2013. године, Решења 404-02-37/2013-01 од
18.11.2013. године образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ 09/2013, припремљена
је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– за јавну набавку добра у поступку јавне набавке мале вредности
РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ
ЈНМВ 09/2013
Конкурсна документација садржи:
С А Д Р Ж А Ј:
I

ОПШТИ ПОДАЦИ И ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

II

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ из чл. 75.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

и 76. ЗЈН И

III ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ИЗВРШЕЊА
IV

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

V ОБРАСЦИ И ПРИЛОЗИ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ

ОБРАСЦИ:

- Образац бр. 1 – Образац понуде
- Oбразац бр. 1А – Подаци о понуђачу у заједничкој понуди
- Образац бр. 1Б – Подаци о подизвођачу
- Образац бр. 2 – Образац структуре цене

- Образац бр. 3 – Образац трошкова припреме понуде
- Образац бр. 4А – Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних
услова за учешће у поступку јавне набавке
- Образац бр. 4Б – Изјава о испуњености обавезних и додатних услова за
учешће у поступку јавне набавке за подизвођача
- Образац бр. 5 – Изјава о давању обезбеђења за добро извршење посла и
за отклањање грешака у гарантном року
- Образац бр. 6 – Изјава о независној понуди
- Образац бр. 7 – Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. Закона
ПРИЛОЗИ: - Прилог 1 - Модел уговора
VI ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Конкурсна документација ЈНМВ 09/2013 садржи 29 странa
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I

– ОПШТИ ПОДАЦИ И ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАЗИВ: РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЈНМВ 09/2013

НАРУЧИЛАЦ: АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (Звездара)
Адреса: Руже Јовановић бр. 27А, 11160 Београд
Интернет страница: www.sepa.gov.rs
ПИБ : 107684065

Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности.
Предмет јавне набавке: Референтни материјали за потребе Наручиоца у складу са
спецификацијом из одељка 6. конкурсне документације.
Према општем речнику набавки предмет јавне набавке сврстава се у категорију:
24315000 - Разне неорганске хемикалије
Партије: Овај поступак јавне набавке мале вредности није обликован по партијама
Набавка се спроводи ради закључења уговора.
Лица за контакт: Зоран Стојановић, за техничка питања, e-mail адреса:
zoran.stojanovic@sepa.gov.rs или факсом на број: (+381) (0)11 2861-077
За правна питања и за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
обратити се путем e-mail адресе: office@sepa.gov.rs
Предмет набавке мале вредности: добра
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
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II -- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ из чл. 75. и 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
НАЗИВ: РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЈНМВ 09/2013
Право учешћа имају сва заинтересована правна лица и предузетници који испуњавају услове за
учешће у поступку, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 124/2012). Докази о испуњености услова се достављају уз понуду. Понуђач ове доказе
доставља и за подизвођаче и чланове групе понуђача уколико их је навео у понуди.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
1.) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
ДОКАЗ:
За правна лица – Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из
регистра надлежног Привредног суда;
За предузетнике- Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из
одговарајућег регистра.
2.) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
ДОКАЗ:
За правна лица –
а) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;
б) Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал)
Вишег суда у Београду;
в) Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може
се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта (ако има више
законских заступника потребно је доставити уверење за сваког појединачно).
За предузетнике –
- Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова, захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту
рођења, али и према месту пребивалишта.
(не старије од два месеца пре отварања понуда)
3.) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда;
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ДОКАЗ:
За правна лица- Потврда Привредног суда да понуђачу није изречена мера забране
обављања делатности.
За предузетнике- Потврда Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране
обављања делатности.
(не старија од два месеца пре отварања понуда, а издато након објављивања позива
за подношење понуда);
4.) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
ДОКАЗИ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде о измирењу доспелих
пореза и доприноса и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних приход.
(не старије од два месеца пре отварања понуда);
ДОДАТНИ УСЛОВИ:
Испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН :
5.) Да понуђач нуди добра у складу са техничком спецификацијом, која је саставни део
конкурсне документације доказује се на следећи начин:
ДОКАЗ:
- достављањем обрасца Изјаве о испуњавању услова из техничке спецификације, Одељак
VI конкурсне документације;
- достављањем каталога са обележеном позицијом понуђених добра или извод из
каталога, потписом и печатом оверен од стране понуђача и пратећом техничком
спецификацијом, из које ће се видети карактеристике понуђених добара за коју даје понуду.
Уколико се доставља каталог, а исти не садржи све потребне информације за утврђивање
испуњености услова из техничке спецификације, коју је Наручилац прописао, понуђачи су
дужни да доставе допуну оверену од овлашћеног лица понуђача у којој ће бити наведени подаци
који се не налазе у каталогу.
6.)
Да понуђач нуди добро произвођача који послује по стандарима ISO 9001:2008
наведено за све ставке из техничке спецификације за све партије доказује се на следећи
начин:
ДОКАЗ:
- достављањем фотокопије важећег сертификата/уверења о поседовању стандарда ISO
9001:2008 за произвођача понуђог добра наведеног за све ставке из техничке спецификације
Напомена:
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.
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УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ:
1. Понуђач је дужан да у Обрасцу 1 конкурсне документације наведе да ли ће извршење јавне
набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе 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;
2. Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова из тачке 1) до 7)
овог прилога.
УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
1.Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из тачке 1) до 4) овог
прилога.
2.Услов из тачки 5) – 7) додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
НАПОМЕНА: У предметном поступку јавне набавке, наручилац одређује да се испуњеност
услова од тачке 1-5 доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4 конкурсне документације)
којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услове из овог Прилога.
НАПОМЕНА: Уколико је понуђач доставио Изјаву из чл 77. Став 4. Закона о јавним
набавкама, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора тражити од понуђача
чија понуда буде оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверене копије
свих или појединих доказа о испуњености услова. Рок за доставу је 5 дана од евентуалног
тражења.
НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа већ да у Изјави сачињеној на меморандуму, оверену и
потписану од стране овлашћеног лица понуђача наведе који су то докази
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III ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ИЗВРШЕЊА
НАЗИВ: РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ


ЈНМВ 09/2013

Цена:
Понуђена цена је цена коју понуђач одређује у понуди, изражена у динарима у којој су
урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени
конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан у обрасцу понуде наведе:
Цену за укупну количину без ПДВ-а.
Посебно исказан ПДВ,
Цену за укупну количину са ПДВ-ом.
Цене наведене у Обрасцу структуре цене морају одговарати цени наведеној у Обрасцу
понуде.
Понуђена цена је фиксна и не може се мењати.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајно ниске цене. Неуобичано ниска цена
у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву
цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним
условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајно ниску цену захтеваће од понуђача
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему
према члану 92. ЗЈН.



Начин и услови плаћања:
Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).
Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке и
потписивања пријема робе од стране Наручиоца (наоснову отпремнице, потписане и
оверене од стране овлашћених представника понуђача), а у року од 45 дана од дана
пријема исправне фактуре.
Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код
Наручиоца.



Гарантни рок:
За квалитет испоручених добара гарантује и одговара Понуђач.
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок трајања за понуђена добра.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок (од – до, око...и сл.), понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
Гарантни период почиње да тече од дана испоруке, односно примопредаје предмета
набавке.
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Рок и место испоруке:
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок испоруке предметних добара, а који
се рачуна од дана пријема писаног захтева Наручиоца. Рок испоруке предметних добара
који не може бити дужи од 45 дана, а који се рачуна од дана пријема писаног захтева
Наручиоца.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од – до, одмах, око, ...и сл.),
понуда ће се сматрати неприхватљивом.
Испорука предмета набавке је у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић
бр. 27А, Београд.
Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши
квантитативан преглед добара у свему према техничкој спецификацији (врсти и
количинама) која је саставни део уговора.
Испорука се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са сертификатом
испоручене шарже и свим пратећим прилозима.



Важност понуде:
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од – до, око, оквирно... и
слично), таква понуда ће се сматрати неприхватљивом.

IV -- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
НАЗИВ: РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ

ЈНМВ 09/2013

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
прописан начин.
1.
Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику на Обрасцу понуде који је
саставни део конкурсне документације (Образац бр.1), у складу са чланом 17. Закона о јавним
набавкама Републике Србије („Службени гласник РС“ број 124/2012).
Конкурсна документација се преузима на Порталу Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs или
на интернет страници Наручиоца: www.sepa.gov.rs
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Важећи сертификати (фотокопије) и каталози о поседовању прописаних стандарда за
произвођача понуђог добра наведеног под ставком/а из техничке спецификације за коју даје
понуду могу бити дати на српском, немачком или енглеском језику.
Уколико се доставља каталог, а исти не садржи све потребне информације за утврђивање
испуњености услова из техничке спецификације, коју је Наручилац прописао, понуђачи су
дужни да доставе допуну оверену од овлашћеног лица понуђача у којој ће бити наведени подаци
који се не налазе у каталогу.
2.
Понуде се припремају и подносе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/2012) и условима одређеним у овој конкурсној документацији
и позиву за достављање понуда. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, откуцана или читко
попуњена. Понуђач је дужан да овако обрађену понуду преда у запечаћеној и обезбеђеној
коверти или кутији, да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара, са назнаком назива и шифре поступка и назнаком „ПОНУДА - НЕ ОТВАРАЈ”
послати на адресу Aгенције за заштиту животне средине, 11160 Београд, Руже Јовановић бр.
27А, писарница (соба 24). Евентуалне грешке начињене приликом попуњавања обрасца понуде,
које су исправљене од стране понуђача, морају посебно бити оверене печатом понуђача и
потписом овлашћеног лица.
3.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

4.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
подношењем писаног изјашњења наручиоцу.
5.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
6.
Уколико понуђач намерава да извршење набавке у целини или делимично повери
подизвођачу у понуди мора да наведе назив и седиште подизвођача и проценат укупне вредности
понуде (макс. 50%) који се поверава подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће
бити наведен у уговору. Без обзира на број подизвођача понуђач у потпуности одговара
наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних
обавеза.
7.
Уколико заједничку понуду поднесе група понуђача саставни део заједничке понуде је
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке.
8.
Понуђач је дужан да у понуди прецизно наведе све тражене податке у складу са
конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца. Понуда се ради на преузетој
конкурсној документацији за јавне набавке добара са приложеним обрасцима уз оверу изјава
печатом и потписом овлашћеног лица.
9.
Цена у понуди мора да буде фиксна, изражена у динарима. За понуде у којима наручилац
оцени да садрже неуобичајено ниску цену захтеваће детаљно образложење, у складу са чланом
92. Закона о јавним набавкама.
10.
Понуђач ће бити у обавези да приликом потписивања Уговора, Наручиоцу достави две
бланко сопствене менице и то:
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1. За добро извршење посла - БЛАНКО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, са меничним
овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а.
2. За отклањање грешака у гарантном року - БЛАНКО МЕНИЦУ, прописно потписану и
оверену, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВа.
Уз одговарајуће менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење
исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос
средстава;
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача; и
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Испоручилац не извршава
своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30
(тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да
Испоручилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором,
а тичу се гарантног рока.
Меница за отклањање грешака у гарантном року биће на писани захтев враћена Испоручиоцу
након истека гарантног рока.
11.
Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди које понуђач означи као
„пословна тајна“ уз навођење акта којим су такви подаци утврђени као поверљиви. Подаци из
понуде који су од значаја за оцену елемената критеријума економски најповољније понуде и
рангирање понуде не могу се одредити као поверљиви.
12.
Заинтересовано лице (свако ко има интерес да закључи конкретан уговор о јавној
набавци) може тражити од наручиоца додатне информације и појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Тражење додатних
информација и појашњења, везаних за припремање понуде врши се на начин одређен чланом 20.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012), у писаном облику, односно
путем поште, електронске поште или факсом.
13.
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна
објашњења, која ће му помоћи приликом прегледа понуде. Наручилац може да врши и контролу
(увид) код члана групе понуђача као и код подизвођача.
14.
Уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
Вредност додатног обезбеђења не може бити већа од 15% од понуђене цене (са ПДВ-ом).
15.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

16.
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким понуђеним ценама, предност
има понуђач који понуди дужи гарантни рок. Уколико је истоветан и гарнтни период тада има
предност онај понуђач који је дао већи број дана важности понуде.
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17.
Потписати и оверити Изјаву из Прилога 9. о томе да је понуђач при састављању понуде
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштити животне средине и да гарантује да је ималац права интелектуалне
својине.
18.
Одговорност за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Може се
поднети у току целог поступка јавне набавке, а после доношења одлуке о додели уговора у року
од пет дана од дана пријема одлуке. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун
број: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка
административна такса, корисник: Буџет Републике Србије, уз назнаку која је јавна набавка у
питању уплати таксу у износу од 40.000,00 динара (утврђену чланом 156. став 1. тачка 3. Закона
о јавним набавкама) и доказ о извршеној уплати, достави у прилогу захтева.
20.
Према члану 113. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012). уговор ће бити закључен у року од десет дана од истека рока за подношење Захтева за
заштиту права.
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V -- ОБРАСЦИ И ПРИЛОЗИ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ
НАЗИВ: РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЈНМВ 09/2013

Напомена: Изјава мора бити на меморандуму понуђача, потписана и оверена уз назнаку да је
дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава захтеве из
конкурсне документације
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Образац бр. 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА НАБАВКУ ДОБРА – РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ
„Агенције за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 09/2013)
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добра: РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ
у поступку јавне набавке мале вредности
ЈНМВ 09/2013
Скраћено пословно име понуђача:
Адреса:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
даје понуду како следи (заокружити):
а) самостално б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

Понуду у име групе понуђача подноси носилац посла који је у обавези да у понуди наведе
чланове групе понуђача и у прилогу достави појединачне изјаве чланова групе понуђача којима
се у случају доделе уговора исти обавезују на доношење споразума којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке мале вредности где се
прецизира неограничена солидарна одговорност сваког појединачног понуђача за извршење
комплетне уговорне обавезе.
1. Укупно добра без ПДВ ________________ динара
ПДВ ________________ динара
Укупно добра са ПДВ ________________ динара
2. Рок испоруке ___________ (максимум 45 дана) од дана потписивања уговора
3. Рок важења понуде износи ______________ ( мин. 30 дана) дана од дана отварања
понуде
4. Рок трајања понуђених добара износи ____________ месеца
Рок плаћања je 45 дана дана од дана службеног пријема исправне фактуре.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА:
Колона1

Р.
бр.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Назив материјала

Refer. materijal za opšte
par. u vodi
ERM-CA616
Refer. materijal za opšte
par. u kisnici
ERM-CA408
Urbana prasina organski
zagađivači NIST 1649b
Sertifikovani referentni
materijal ERM-CA011b
Urbane cestice PM –
elementi ERM-CZ120
(As, Cd, Pb, Ni)
PCB mixture 7 analytes,
PCBcongenes (28,52,101,
118,138,153,180)NEN
5734/VPR C85-16
(DutchSeven)
UltraScientific RPCM200 ili ekv.

Кол2

Јед.
мере

РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ

Кол3

Колона4

Колона5

Коли
чина

Назив
робне
марке

Назив
произво
ђача

95ml

2

95ml

1

2g

1

250ml

1

0,5g

2

1ml

4

Колона6

Јед.
цена
(РСД)
без ПДВ

Колона7

Јед.
цена
(РСД)
са
ПДВом

Колона 8

Укупна
вреднот
(РСД)
без ПДВ

Колона9

Укупна
вредност
(РСД) са
ПДВом

Укупно добра без ПДВа (динара)
ПДВ (динара)
Укупно добра са ПДВом (динара)
У __________________________
Дана_______________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
МП

______________________________

Напомена: У случају подношења понуде са подизвођачем, саставни део Обрасца 1 је и Образац
1б, У случају подношења заједничке понуде, саствани део Обрасца 1 је и Образац 1а.
- Понуђач остаје у искључивој обавези и одговорности за извршење уговорне обавезе
Број понуде:
Датум понуде:
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Образац бр. 1А

Подаци о понуђачу у заједничкој понуди
НОСИЛАЦ ПОНУДЕ

ДА

НЕ

ПОНУЂАЧ – УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

ДА

НЕ

Скраћено пословно име понуђача:
Адреса:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

У

За понуђача:

дана
М.П.

Напомена:
Образац попунити у случају подношења заједничке понуде. Образац копирати како би сваки од
понуђача попунио образац са својим подацима.

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Образац бр. 1Б

Подаци о подизвођачу
Скраћено пословно име понуђача:
Адреса:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Број рачуна:
лице овлашћено за потписивање уговора:

- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача:

У

За понуђача:

дана
М.П.
Напомена:
Образац се попуњава само у случају да се понуда подноси са подизвођачем.
У случају већег броја подизвођача образац треба копирати.

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Образац бр. 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:
РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ
„Агенција за заштиту животне средине“,
(ЈНМВ 09/2013)
Образац структуре цене мора да попуни, потпише и овери одговорно лице понуђача.
У образац структуре цене морају се уписати:
1. Јединична цена артикла без ПДВ - а;
2. Јединична цена артикла са ПДВ – ом;
3. Укупна цена артикла без ПДВ – а
4. Укупна цена артикла са ПДВ – ом
У наведене цене су укључени сви трошкови који се односе на набавку услуге, добара.
Понуђач гарантује да су при састављању понуде поштоване обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
да је носилац права интелектуалне својине потребних за обављање послова предметне јавне
набавке.
Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да
понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Прецртана или
празна поља у обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на сличан начин) чине понуду неисправном.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА:
Колона1

Р.
бр.

1.

2.

3.

4.

Назив материјала

Refer. materijal za
opšte par. u vodi
ERM-CA616
Refer. materijal za
opšte par. u kisnici
ERM-CA408
Urbana prasina
organski zagađivači
NIST 1649b
Sertifikovani
referentni materijal
ERM-CA011b

Кол2

Јед.
мере

95ml

РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ

Кол3

Колона4

Колона5

Коли
чина

Назив
робне
марке

Назив
произвођа
ча

Колона6

Јед.
цена
(РСД)
без ПДВ

2

95ml

1

2g

1

250ml

1
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Колона7

Јед.
цена
(РСД)
са
ПДВом

Колона 8

Укупна
вреднот
(РСД)
без ПДВ

Колона9

Укупна
вредност
(РСД) са
ПДВом
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5.

6.

Urbane cestice PM elementi ERM-CZ120
(As, Cd, Pb, Ni)
PCB mixture 7
analytes,PCBcongenes
(28,52,101,118,138,15
3,180)NEN 5734/VPR
C85-16 (DutchSeven)
UltraScientific RPCM200 ili ekv.

0,5g

2

1ml

4

Укупно добра без ПДВа (динара)
ПДВ (динара)
Укупно добра са ПДВом (динара)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-у колони 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
-у колони 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
-у колони 8. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако
што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 6.) са траженим количинама
(које су наведене у колони 3.);
-у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведен у колони 7.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 3.);
Збиром укупних вредности за сваки тражену ставку из колоне 8 добија се цена предмета набавке
без ПДВ-а.
Затим је потребно уписати колико износи укупна вредност ПДВа за ту цену.
На самом крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом која мора бити једнака
простом збиру укупне вредности са ПДВом за сваки тражени предмет
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Образац бр. 3

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. Став 1. ЗЈН, подносимо вам структуру трошкова насталих
приликом припреме понуде број ___________ од __________ у поступку јавне набавке мале
вредности добра – ,,Референтни материјали “ ЈНМВ 09/2013 за потребе „Агенције за заштиту
животне средине“.
Редни
број
1.
2.

ВРСТА И ОПИС ТРОШКА

ИЗНОС

Трошкови израде документације
Трошкови прибављања средстава обезбеђења
УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од Наручиоца накнаду трошкова осим у случају обуставе поступка јавне набавке мале вредности
из разлога који су на страни Наручиоца. Наручилац ће тада понуђачу надокнадити трошкове
припреме понуде израде документације као и трошкове прибављања средства обезбеђења, а под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У

ПОТПИС
ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

дана
М.П.
НАПОМЕНА:
-

Није обавезно попунити и доставити овај Образац.
Уколико понуђач у оквиру понуде, достави Образац трошкова припреме понуде, потребно
је да исти буде попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом, у ком
случају ће се ако дође до обуставе поступка, сматрати да је поднео захтев за накнаду
трошкова припреме понуде.
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Образац бр. 4А

ИЗЈАВА
Овом Изјавом потврђујемо да смо разумели и у потпуности прихватили све услове наручиоца у
вези учешћа у предметној набавци мале вредности;
Овом Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорности
потврђујемо да испуњавамо све услове за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности, а која је саставни део конкурсне документације у складу са чланом 77. Став 4.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12) и то :
да смо регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар;
да нисам као ни мој законски заступник осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
да нам није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда;
да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе ако имамо седиште на њеној
територији;
да поседујемо захтеване техничке капацитете;
Овом Изјавом изражавамо сагласност да наручилац може у случајевима предвиђеним
уговорним одредбама реализовати предвиђена средства обезбеђења у пуном обиму, без посебних
услова или сагласности;
Овом Изјавом понуђач се обавезује да ће извршити набавку добара у складу са
карактеристикама из конкурсне документације.
Овом Изјавом истичемо намеру да у духу добрих пословних обичаја приступимо учешћу у
овом поступку мале набавке ЈНМВ 09/2013.

У

За понуђача:

дана
М.П.
НАПОМЕНЕ:
- Образац се попуњава у случају подношења понуде самостално и у заједничкој понуди.
У случају заједничке понуде образац треба копирати за сваког понуђача.
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Образац бр. 4Б

ИЗЈАВА
Изјављујемo под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да наш
подизвођач ____________________________ испуњава све услове из члана 75. став 1. тачке 1. 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) и услове утврђене у поглављу II
Конкурсне документације, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности за избор
најповољнијег понуђача за набавку добра – ,,Референтни материјали“ ЈНМВ 09/2013 за
потребе „Агенције за заштиту животне средине“..

У

За понуђача:

дана
М.П.

Напомена:
Образац се доставља само у случају да се понуда подноси са подизвођачем. У случају већег броја
подизвођача образац треба копирати.
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Образац бр. 5

ИЗЈАВА О ДАВАЊУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА и ОТКЛАЊАЊЕ
ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
Изјављујемo под материјалном и моралном одговорношћу да ћeмо у циљу обезбеђења
доброг извршења посла и отклањање грешака у гарантном року, најкасније у тренутку закључења
уговора о јавној набавци, предати Наручиоцу потписане и оверене сопствене менице са
меничним овлашћењем у складу са захтевима конкурсне дикументације а која je уписана у
Регистар меница који води Народна банка Србије.
Изјава се односи на поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра –
,,Референтни материјали“ за потребе „Агенције за заштиту животне средине“ ЈНМВ 09/2013

У

За понуђача:

дана
М.П.
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Образац бр. 6

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемo под материјалном и кривичном одговорношћу да смо понуду поднели
независно, без договора са другим понуђачем или заинтересованим лицем.
Изјава се односи на поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра –
,,Референтни материјали“ ЈНМВ 09/2013 за потребе „Агенције за заштиту животне средине“.

У

За понуђача:

дана
М.П.
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Образац бр. 7

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач_____________________________ у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ
09/2013, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права
интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Прилог 1
МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора попунити, потписати и оверити печатом
Уговорне стране:
Агенција за заштиту животне средине са седиштем у Београду, ул. Руже Јовановић бр. 27а,
коју заступа директор Филип Радовић (у даљем тексту Наручилац), ПИБ: 103297190
и
...........................................................са седиштем у..................., ул. .................. бр. ......, кога заступа
директор...................................................., (у даљем тексту Извршилац), ПИБ:...............................
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):
________________________________________________
________________________________________________
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим
цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.)
Број набавке: ЈНМВ 09/2013
– Разне неорганске хемикалије - РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Одлуке директора број ___________од ____________2013. године,
спровео поступак јавне набавке мале вредности куповине основних неорганских и органских
хемикалија по партијама;
- да је Наручилац донео Одлуку број ________________________од ___________2013. године о
избору најповољније понуде за партију број 3 - Разне неорганске хемикалије, а у свему као у
прихваћеној Понуди Испоручиоца број __________од ___________2013. године, која чини
саставни део овог Уговора.
(не попуњавати)

Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка разних неорганских хемикалија – Референтни
материјали, за потребе Агенције за заштиту животне средине.
Испоручилац се обавезује да у складу са захтевом Наручиоца испоручи предмет набавке,
премa понуди број _________ од ____________2013. године и јединичним ценама у складу са
обрасцем структуре цене број _________од __________године, који чине саставни део овог
Уговора.
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Члан 2.
Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без обрачунатог
ПДВ-а износи ___________ динара.
Укупна вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим ПДВ-ом износи
__________ динара.
Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања уговора
и обухватају све трошкове.
Члан 3.
Плаћање добара која су предмет набавке врши се након извршене испоруке на основу
отпремнице, потписане и оверене од стране овлашћених представника понуђача и Наручиоца.
Рок плаћања: након извршене испоруке предмета јавне набавке, у року од 45
(четрдесетпет) дана по пријему исправне фактуре.
Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код
Наручиоца, као и број отпремнице.
Члан 4.
Рок испоруке је ________дана од дана закључења уговора.
Примопредаја је у пословном простору Наручиоца у Београду, улица Руже Јовановића
27А.
Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет продавца.
Продавац има обавезу да најави испоруку материјала на локацију Наручиоца, најмање 24
(двадесет четири) сата пре саме испоруке, на контакт телефон који буде наведен у поруџбеници.
Члан 5.
Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да изврши
квантитативан преглед добара у свему према техничкој спецификацији (врсти и количинама)
која је саставни део уговора.
Испорука се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са сертификатом
испоручене шарже и свим пратећим прилозима.
Представник Наручиоца је дужан да Испоручиоцу стави приговор на количину добара
која се испоручују одмах приликом преузимања истих, што ће се записнички констатовати.
Испоручилац је у обавези да у року од 15 дана Наручиоцу испоручи недостајућа добра, у
противном Испоручилац одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење
обавеза и Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла поднето од
стране Испоручиоца.
Квалитативан преглед добара је обавезан и Наручилац ће извршити проверу квалитета
испоручених хемикалија у року од 15 дана од дана испоруке. У случају квалитативног
неслагања са поруџбеницом, направиће се Записник којим ће се констатовати уочене мањкавости
и уз који ће неодговарајућа роба бити враћена.
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Неодговарајуће хемикалије ће се вратити Испоручиоцу у року од 5 (пет) дана да их
замени за хемикалије одговарајућег квалитета у року од 15 дана од дана подношења писмене
рекламације, у противном Испоручилац одговара по законским одредбама о одговорности за
неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла
поднето од стране Испоручиоца.
Члан 6.
Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује
се да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације.
Свако одступање од квалитета добра Наручилац рекламира Испоручиоцу.
Испоручилац је обавезан да у року од 3 (три) дана од пријема рекламације достави свој
писани одговор и у случају основаности у најкраћем року, који не може бити дужи од 15
(петнаест) календарских дана и изврши своје обавезе по примљеним рекламацијама.
Уколико не поступи на напред описани начин, Испоручилац одговара по законским
одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство
обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране Испоручиоца.
Члан 7.
У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Испоручилац се обавезује да за сваки
дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из члана 2.
став 2. овог уговора, а не више од 10%.
У случају прекорачења рока из члана 6. став 3. овог уговора, које је дуже од 20 (двадесет)
дана, Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава
право да раскине предметни Уговор.
Члан 8.
Наручилац је обавезан да се, приликом коришћења испоручених хемикалија, у свему придржава
упутства за употребу истих.
Члан 9.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу у року од 10 (десет) дана од дана потписивања
Уговора достави:
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, на износ од најмање 10% од
вредности уговорених добара са свим трошковима и ПДВ-ом, и са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од дана истека уговора.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, бланко сопствена меница,
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и мора имати
клаузулу да је „наплатива на први позив, без приговора, неопозива и безусловна“. Меница мора
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо.
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Наручилац ће уновчити наведено средство обезбеђења у случају да Испоручилац не
извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен одредбама овог Уговора.
Средство финансијског обезбеђења, из става 1. овог члана, биће на писани захтев враћена
Испоручиоцу у року од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.
Члан 10.
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса.
Члан 11.
Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају
неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.
Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних обавеза.
Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор
закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности
због којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно
раскину овај Уговор.
Члан 12.
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим
односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 13.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава
Испоручилац а 4 (четири) Наручилац.

У Г О В О Р Н Е С Т Р А Н Е:
ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

_________________________

Филип Радовић

(Напомена за понуђача - потписати и оверити печатом)
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VI ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
НАЗИВ: РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЈНМВ 09/2013

Ред.
бр.

НАЗИВ

1.

Refer. materijal za
opšte par. u vodi
ERM-CA616
Refer. materijal za
opšte par. u kisnici
ERM-CA408

2.

РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ
2013
24315000 - Разне неорганске хемикалије
СПЕЦИФИКАЦИЈА

КОЛИЧИНА

pH , Specificna provodljivoсt , Na, K, Ca , Mg , Cl , PO4-P

pH , Specificna provodljivost , anjoni i katjoni

2x 95ml

95ml

3.
4.

Urbana prasina organski zagađivači NIST 1649b
Sertifikovani referentni materijal ERM-CA011b

2g
250ml

5.

Urbane cestice PM - elementi ERM-CZ120 (As, Cd, Pb, Ni)

2x0,5g

6.

PCB mixture 7 analytes, PCB congeners (28,52,101,118,138,153,180) NEN
5734/VPR C85-16 (DutchSeven) UltraScientific RPCM-200 ili ekv.

4x1ml

У

За понуђача:

дана
М.П.
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