JAВНА НАБАВКА БР.5/2019

„Набавка природних и вештачких ђубрива за потребе Пољопривредноветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Јавна набавка добара–
„НАБАВКА ПРИРОДНИХ И ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА
ЗА ПОТРЕБЕ ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКЕ ШКОЛЕ
СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СВИЛАЈНАЦ“ У СВИЛАЈНЦУ“

број 5/2019

Јавни позив и конкурсна документација
објављени на порталу јавних набавки,
интернет страници www.poljvet-svil.edu.rs/
Крајњи рок за достављање понуда:

Датум:
19.03.2019.године

28.03.2019.године до 12,00

Јавно отварање:

28.03.2019.године у 12,30

Свилајнац,
март 2019. године
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На основу чл.32, 39 и 61.Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015,удаљем тексту:Закон), чл.2.Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 8 6 /2015),Одлуке
о покретању поступка јавне набавке број: 1032 од 19.03.2019.године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку број: 1033 од 19.03.2019.године, припремљена
је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности:
”Набавка природних и вештачких ђубрива за потребе
Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу “
ЈН бр.5 /2019

Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Називпоглавља

I
II
III

Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Технички опис и спецификација добара
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона
и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачимакако да сачине понуду
Пуномоћје
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона
Образац меничног писма – овлашћења за корисника бланко, соло
менице на име доброг извршења посла
Прилог П/1

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XIII
XV
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика „Свилајнац“ у
Свилајнцу
Адреса: Краља Петра Првог 64
Матични број: 07349939
ПИБ: 101475246
Тел/Факс: 035/323-594; 035/312-177
Интернет страница: www.poljvet-svil.edu.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и
68/2015), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка природних и вештачких ђубрива за потребе
Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт
Сања Милуновић, и-мејл:jnabavke@poljvet–svil.edu.rs, телефакс: 035/312-177
6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса
где је конкурсна документација доступна
Конкурсна документација је доступна и може се преузети са Портала јавних
набавки http://portal.ujn.gov.rs/и са интернет странице наручиоца http://www.poljvetsvil.edu.rs/.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка природних и вештачких ђубрива за потребе
Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу.
ОРН- 24440000 разна ђубрива

2. Партије
Набавка није обликована по партијама.
3.Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику.
4. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено
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III ТЕХНИЧКИ ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
Врста, техничке карактеристике,квалитет,количина и опис
добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке
добара, евентуалне додатне услуге и сл.

Предмет јавне набавке бр.5/2019 је набавка природних и вештачких ђубрива за потребе
Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу.
ПОТРЕБЕ ЗА ЂУБРИВИМА У

2019

РАТАРСТВО

NPK 15:15:15

22000
kg.

KAN

18000
kg.
6000
kg.

UREA

ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
3000
kg.

NPK 8:16:24
Водотопива

20/20/20

500
kg.

Фолијарно
Ca

60kg.

ПОВРТАРСТВО

Cropcare

11:11:20

Starter

12:42:20

Ferticare
Osmocote

200
kg.
50
kg.
100
kg.
10 кg.

Супстрати
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Potgraund H
TS
Stekmedijum

-

-

-

5000 l
4000 l
490 l.

Рок испоруке добара сукцесивно у року од једног дан од дана подношења
захтева за испоруку робе.
Плаћање: Аванс није дозвољен а плаћање ће се вршити на основу
испостављених рачуна. Рок за плаћање у року од минимум 15, а максимум 45
дана од дана испостављања рачуна. Понуда са другачијим роком биће
одбијена као неприхватљива.
У складу са одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама (Сл.Гласник РС : 119/2012, 68/2015 и
113/2017) и
Правилником о начину и поступку регистровања
фактура,односно других захтева за исплату ,као и начину вођења и садржаја
Централног регистра фактура (Сл.Гласник РС број 7/2018) потребно је да
Понуђач буде регистрован у Централном регистру фактура јер у супротном
Наручилац неће бити у могућности да измири обавезе.
Испорука добара вршиће се сукцесивно, у периоду од годину дана од
дана
закључења уговора, а количину и динамику испоруке одређује
Наручилац.
Датум

_____________________________

Понуђач
М. П.
____________________________
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
4.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку
јавне набавке:
Ред.
Број
1.

2.

3.

4.

1.

4.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
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;
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;
понуђач је дужан да при састављању своје 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 понуде
(чл. 75. ст. 2. Закона)
4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
финансијски капацитет
/
пословни капацитет

2.

/

3.

технички капацитет
Да има у власништву једно доставно возило.

4.

кадровски капацитет
/
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4.2. Услови које ПОДИЗВОЂАЧ мора да испуни у складу са чланом 80. ЗЈН да би
могао да учествује у поступку јавне набавке:
Ред.
Број
1.

2.

3.

4.

1.
2.

4.2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
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;
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;
понуђач је дужан да при састављању своје 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 немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. Закона).
4.2.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
финансијски капацитет
/
пословни капацитет

/

технички капацитет
/
кадровски капацитет
4.
/
Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да поднесе за подизвођача све
доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, а
додатне услове понуђач испуњава самостално.
4.3. Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА у
складу са чланом 81. ЗЈН, да би могао да учествује у поступку јавне набавке:
3.

Ред.
број
1.

2.

3.

4.3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
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;
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;
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понуђач је дужан да при састављању своје 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 немају
4.
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. Закона).
4.3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
финансијски капацитет
1.
/
пословни капацитет
2.
/
технички капацитет
3.
/
кадровски капацитет
4.
/
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача, из групе
понуђача, мора да поднесе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће из
члана 75. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
4.4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
Прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и Правилником за сваки
од предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног за њихово
издавање:
Ред.
Број
1.

2.

4.4.1. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА
ПРАВНО ЛИЦЕ:
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда
ПРЕДУЗЕТНИК:
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:/
орган надлежан за издавање:
-Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике)
-Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други
орган)
ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА И НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-а
Напомена:
-не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда
-уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду достави за
сваког законског заступника
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ПРАВНО ЛИЦЕ:
Извод из казнене евиденције:
1) правно лице – уверење надлежног суда
2) законски заступник- уверење надлежне полицијске управе МУП-а да
правно лице и његов законски заступник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине,
-кривично дело примања или давања мита
-кривично дело преваре
ПРЕДУЗЕТНИК:
Извод из казнене евиденције:
• уверење надлежне полицијске управе МУП-а да предузетник није
осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-за кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине
-кривично дело примања или давања мита
-кривично дело преваре
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
Извод из казнене евиденције:
1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а
да физичко лице и његов законски заступник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине,
-кривично дело примања или давања мита
-кривично дело преваре
орган надлежан за издавање:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
-извод из казнене евиденције основног суда и вишег суда на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица односно седиште представништва или огранка
страног правног лица
-извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал)
Вишег суда у Београду
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског
заступника (захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту
пребивалишта).

3.

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА:
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (захтев се
може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта).
ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ИЛИ ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДА СЕ
ПОНУЂАЧ НАЛАЗИ У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Напомена:
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-не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда
ПРАВНО ЛИЦЕ:
-уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и
-уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
ПРЕДУЗЕТНИК:
-уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
-уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода
орган надлежан за издавање:
- Република Србија – Министарство финансија – Пореска управа Регионални
центар, Филијала/експозитура према месту седишта пореског обвезника
правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно
прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног
прихода.
- Град, односно општина – градска, односно општинска пореска управа
према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према
пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за
утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.
Напомена:
Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се
докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других
локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне
пореске
управе
приложи
и
потврде
осталих
локалних
органа/организација/установа.

4.

Образац изјаве да је понуђач при састављању своје понуде поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде,
дати на меморандуму понуђача и
Потписан и оверен Oбразац изјаве о поштовању обавезе из члана 75. став 2.
Закона (Документ број 8).

4.4.2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.
2.

финансијски капацитет
/
пословни капацитет

/
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технички капацитет


3.

4.

Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија саобраћајне
дозволе

кадровски капацитет
/

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Уколико понуду подноси група понуђача задати додатни услови у погледу
кадровског, пословног и техничког капацитета, чланови групе понуђача испуњавају
заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, за подизвођача не доставља
тражене доказе у погледу кадровског, пословног и техничког капацитета, већ је
дужан да сам испуни задате услове.
Наручилац задржава право да провери тачност достављених података.
Напомена: На основу члана 78. став 5. лице уписано у регистар понуђача није
дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова ( члан 75.).
Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен
ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на
којој су тражени подаци јавно доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно
наведе да се налази у регистру понуђача уколико на тај начин жели да докаже
испуњеност услова из члана 75.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ
одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
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.
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Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за
то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у
примереном року.
На основу члана 79. став 9. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази
из члана 77. ЗЈН, 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.
Понуђач није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на интернет страници
надлежног органа, и то:
1) извод из регистра надлежног органа:- извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs .

Упутство за доказивање испуњености обавезних услова из члана 75.
Закона о јавним набавкама:
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних
услова из члана 75. - за тачке 1), 2), 3) и 4), доказује се достављањем ОБРАСЦА
ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за понуђача као и за све учеснике у
заједничкој понуди уколико понуду подноси група понуђача (попуњен, потписан и
оверен печатом)
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 о додели уговора, односно закључења уговора, односно током
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
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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ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, даје следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________________ под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да у потпуности испуњава све
обавезне услове из члана 75. ЗЈН конкурсном документацијом за учешће у
поступку јавне набавке број 5/2019, и то:
• Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
• Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
• Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
• Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде;
Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај,
у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.
НАПОМЕНА:Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или
понуђач који наступа са групом понуђача, ову изјаву попуњава, потписује и
оверава понуђач као и сваки члан групе понуђача.
ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.
Потпис овлашћеног лица
Датум: ________________
М.П.
_________________________
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ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________________ под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да у потпуности
испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1., 2., 3. и 4. ЗЈН за
учешће у поступку јавне набавке број 5/2019, и то:
• Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
• Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
• Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији);
• Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде;
Као подизвођач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података
прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.
НАПОМЕНА:Образац се доставља само у случају да понуђач наступа са
подизвођачем.
ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ
ПОДИЗВОЂАЧА.
Потпис овлашћеног лица
Датум: ________________
М.П.
_______________________
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити на српском језику. Документа која су на страном језику, морају
бити преведена.
2. НАЧИН НАКОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђиниковертеили на кутији налепити попуњен и оверен печатом понуђача
Образац (прилогП/1). Услучајудапонудуподносигрупапонуђача,наОбрасцу (прилог
П/1) је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу
свих учесника у заједничкој понуди.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или
печат.
Понуду доставити поштом или лично на адресу: Пољопривредно-ветеринарска
школа са домом ученика „Свилајнац“, Краља Петра Првог 64, 35210 Свилајнац.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
28.03.2019.године до 12:00 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана,
28.03.2019.године у 12:30 часова у просторијама Наручиоца.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац
ће понуђачу предати потврду пријема понуде.У потврди опријему наручилацће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Конкурсна документација мора да садржи све прилоге и примењиве обрасце
потписане и оверене из конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или
печат.
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Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво
понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Образац трошкова
припреме понуде је саставни део конкурсне документације.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у
конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под
матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава
о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који морају бити потписани и
оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде
сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ,ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Пољопривредноветеринарска школа са домом ученика „Свилајнац“ ул. Краља Петра Првог
бр.64,35210 Свилајнац са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку 5/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понудеза јавну набавку 5/2019 -НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понудеза јавну набавку 5/2019 -НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку 5/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде(поглављеVII)наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који неможе бити
већи од 50%, као и део предмета набавкекоји ће извршити преко подизвођача.
ПонуђачуОбрасцупонуденаводиназивиседиштеподизвођача,уколикоће
делимично извршењенабавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем,тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како
се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача,ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4.
тач. 1) и 2) Закона и то податке о:
•
•

податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу са
Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, Р О К И С П О Р У К Е , ГАРАНТНИ РОК,
Р О К В А Ж Е Њ А П О Н У Д Е КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Плаћање: Аванс није дозвољен а плаћање ће се вршити на основу
испостављених рачуна. Рок за плаћање у року од минимум 15, а максимум
45 дана од дана испостављања рачуна. Понуда са другачијим роком биће
одбијена као неприхватљива. Наручилац ће извршити плаћање уплатом на
текући рачун понуђача.
- У складу са одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама (Сл.Гласник РС : 119/2012, 68/2015 и
113/2017) и
Правилником о начину и поступку регистровања
фактура,односно других захтева за исплату ,као и начину вођења и
садржаја Централног регистра фактура (Сл.Гласник РС број 7/2018)
потребно је да Понуђач буде регистрован у Централном регистру
фактура јер у супротном Наручилац неће бити у могућности да измири
обавезе.
- Рок испоруке Рок испоруке добара сукцесивно у року од једног дан од дана
подношења захтева за испоруку робе.
-

Рок важења понуде је минимум 60 дана од дана јавног отварања
понуда.
Услучају да понуђач наведе краћи рок важења понуде,понуда ће бити
одбијена,као неприхватљива.
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.
- Количина у свему према спецификацији.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено 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 неуобичајено ниску цену,
захтеваће од Понуђача
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.
-
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Образац структуре цене мора да садржи све трошкове који морају
бити урачунати у коначну цену. Све понуде за набавку добара се дају
на бази доставе добара фцц-о магацину Пољопривредноветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цене треба да буду изражене у динарима, са и без ПДВ-а.
Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

10. ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени
услови за доделу уговора из члана 109. Закона о јавним набавкама.
Наручилац има право да обустави поступак јавне нававке уколико се Уговор у
предметној јавној набавци не закључи до краја 2019.године.
Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се иста неће понављати
у току исте буџетске године.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ
ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И
СЛ.,АКО ЈИСУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА ОЈАВНОЈ НАБАВЦИ
-

-

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи,
Министарства
финансија,
Београд,
Саве
Машковића
3-5,
www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у
Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд,
Немањина 22-26, www.mpzzs.gov.rs
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-

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд,
Немањина 22-26, www.minrzs.gov.rs

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА И СПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Наручилац се определио да у овој набавци као средство финансијског
обезбеђења тражи сопствену меницу (соло меницу) и то:
1) За добро извршење посла;
Понуђач је дужан да у понуди достави изјаву о достављању менице и
меничног овлашћења за добро извршење посла, којом неопозиво потврђује да ће
Наручиоцу, на дан закључења Уговора, доставити бланко сопствену меницу (соло
меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и
менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности
понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања уговора у корист
Наручиоца које треба да буду са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по
виђењу“. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број
дана. Понуђач је у обавези да приликом достављања сопствене менице (соло
менице) и меничног овлашћења за добро извршење посла, преда копије картона
са депонованим потписима овлашћених лица понуђача. У случају да понуђач са
којим је закључен уговор не испуњава обавезе из уговора, Наручилац има право
да реализује инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције достављен
од стране понуђача.

13.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И
ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу
наручиоца, факсом на број 035/312-177 и на mail: jnabavke@poljvetsvil.edu.rsтражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, сваким радним даном (од понедељака до петка) од 07:00
до 15:00 часова.
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Захтеви који путем e-mail-a стигну након истека радног времена Наручиоца
сматраће се да су стигли првог следећег радног дана Наручиоца.
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.
5/2019
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да вршиконтролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача,односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 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.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
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17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни
рок.
У случају да два или више понуђача понуде исту цену и исти гарантни рок,
наручилац ће изабрати понуђача кроз жреб.

-

-

-

-

Жреб подразумева следеће активности:
након извршене стручне оцене, а у циљу доношења одлуке о додели
уговора, наручилац ће организовати жреб: присуствује комисија за јавну
набавку, сви понуђачи који су прворангирани, као и свако заинтересовано
лице;
комисија ће у кутију убацити онолико папирића колико је прворангираних
понуђача, с тим да ће на сваком од папирића бити назначен назив
понуђача;
председник комисије ће „извлачити“ папириће из кутије, па ће први извучени
папирић одредити првог на ранг листи, други извучени папир ће одредити
другог на ранг листи тако редом док се не исцрпи круг свих прворангираних
понуђача;
комисија ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и сви
присутни овлашћени представници понуђача;
сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за
учествовање;
уколико понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га спровести
без понуђача.
Уколико два или више понуђача нису прворангирани, већ заједно заузимају
неко ниже место, комисија ће спровести жреб по истом принципу.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,заштити
животне средине,као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде. (Образац изјаве,дат је упоглављу IV конкурсне
документације).
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19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА И НТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената,као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167.
ЗЈН-а.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права
у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту
права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом
(jnabavke@poljvet-svil.edu.rs, радним данима од 07:00 до 15:00 часова), факсом
(035/312-177)радним данима од 07:00 до 15:00 часова) или препорученом
пошиљком са повратницом.
Захтеви који путем e-mail-a стигну након истека радног времена Наручиоца
сматраће се да су стигли првог следећег радног дана Наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом 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 наручиоца најкасније седам дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права.
Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси пре отварања понуда
дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00
динара.
Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси након отварања
понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од
60.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама, дужан је да на
рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће
се неки од следећих доказа:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
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(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. став 1. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за
подносиоц захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије
у складу са законом и другим прописом.
Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права у
примерак правилно попуњеног налога за пренос и налога за уплату дати су на
интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних
набавки, www.kjn.gov.rs
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговоројавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговору
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права
изчлана 149.Закона. Ако понуђач ком је додељен уговор у року од 8 (осам) дана
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права одбије да закључи
уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.У случају да је поднета само једна понуда наручилац
може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права,
у складу са чланом 112. став 2.тачка5) Закона.
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VI ПУНОМОЋЈЕ
Назив понуђача: _________________________
Место: _________________________
Број пуномоћја: ________________
Датум: _________ 2019. године
У својству овлашћеног лица понуђача, дајем

ПУНОМОЋЈЕ
Раднику: _________________________________
по занимању: _______________________________,
на радном месту: ___________________________________________
да заступа фирму у поступку избора најповољнијег понуђача за јавну набавку, бр.
5/2019 - „Набавка природних и вештачких ђубрива за потребе Пољопривредноветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу. “.
Носилац овог пуномоћја овлашћен је да у име фирме:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ:
М. П.
________________________________
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ___________ од _____________ године за јавну набавку бр.5/2019
„Набавка природних и вештачких
ђубрива - за потребе Пољопривредноветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу. “.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail)
за пријем и потврду пријема
документације из поступка сходно
члану 20 ЗЈН:
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача
који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -„Набавка природних и вештачких ђубрива за потребе
Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу

РАТАРСТВО

Назив
производа
NPK
15:15:15

Количина

Цена по Јм
без ПДВ

22000 kg.

KAN

18000 kg.
6000 kg.

UREA
ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
3000 kg.
NPK 8:16:24
Водотопива
500 kg.
20/20/20
Фолијарно
60kg.
Ca
ПОВРТАРСТВО
200 kg.
Cropcare

11:11:20

Starter

12:42:20

50 kg.
100 kg.
Ferticare
10 кg.
Osmocote
Супстрати
5000 l
Potgraund H
4000 l
TS
490 l.
Stekmedijum
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ПОНУДУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:_______________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача: :___________________________________________________
Матични број _________________________________, ПИБ __________________________
Текући рачун _________________________ код пословне банке ______________________
1. Да квалитетно извршимо набавку и испоруку добара у складу са наведеним условима из
конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:
а) самостално

б) са подизвођачем

ц) заједничка понуда

Напомена: Заокружити једну од понуђених опција

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
Укупна вредност ПДВ-а по стопи од ____%:
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
Словима:

дин.
дин.
дин.

2. Рок набавке и испоруке добара: _____ ( ________)___________ од дана подношења
захтева за испоруку робе (сукцесивно, у року једног једног од дана подношења захтева
за испоруку робе).
3. Уз понуду прилажемо све прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом
4. Важност понуде: ____ ( ______________ ) календарских дана рачунајући од дана
отварања понуда ( не може бити краћи од 60 дана )
5. Начин плаћања:
Рок за плаћање _____ (____________) ( минимум 15 , максимум 45 дана од дана
испостављања рачуна).
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
ПРИРОДНИХ И ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ПОЉОПРИВРЕДНОВЕТЕРИНАРСКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СВИЛАЈНАЦ“ У
СВИЛАЈНЦУ
Закључен између:
Уговорне стране :
1. Пун назив установе
Пољопривредно-ветеринарска школа са домом
ученика „Свилајнац“, из Свилајнца улица Краља Петра Првог бр.64,
матични број 07349939, ПИБ 101475246, коју заступа директор Зоран
Радосављевић , у даљем тексту Наручилац.
2. Пун назив продавца-испоручиоца, ___________________________из
__________ , ул.________________ бр. _____, матични број _____________,
ПИБ ________________, рачун бр. _________________ код пословне банке
________________, које заступа директор ________________, у даљем
тексту Испоручилац
Предмет Уговора
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац Одлуком о додели уговора
бр.____________ од ____.____. 2019.године, Испоручиоцу доделио набавку
добара као најповољнијем понуђачу за набавку/производњу и испоруку добараприродних и вештачких ђубрива за потребе наручиоца Пољопривредноветеринарске школа са домом ученика „Свилајнац“ ул. Краља Петра Првог бр.64,
по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр. 5/2019.
Члан 2.
Предмет уговора је испорука добара ђубрива, за потребе наручиоца у
Пољопривредно-ветеринарској школи са домом ученика „Свилајнац“ ул.Краља
Петра Првог бр.64, по спецификацији добара из усвојене понуде Испоручиоца бр.
______ од ____.___.2019. године, која је дата у прилогу и чини саставни део
Уговора.
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Вредност добара - цена
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да је укупна цена добара која је предмет Уговора
износи:
______________ динара без ПДВ-а, обрачунати ПДВ по стопи од ___
%, што укупно износи ______________ динара са ПДВ-ом, а добијена је на
основу јединичних цена из усвојене понуде Испоручиоца број _______ од
____.____.2019. године.
Реализација предмета јавне набавке
Члан 4.
Испоручилац ће производњу/набавку и испоруку добара реализовати на
следећи начин:
1. самостално без ангажовања подизвођача,
2. самостално уз ангажовање следећих подизвођача:
- _______________________________________________
(назив
подизвођача),
са
седиштем
у
___________________
ул.
_____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________, коме је поверена испорука следећих позиција добара
__________________________________________________ што износи
____ % укупно уговорене вредности добара,
- _______________________________________________
(назив
подизвођача),
са
седиштем
у
___________________
ул.
_____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________, коме је поверено испорука следећих позиција добара
__________________________________________________ што износи
____ % укупно уговорене вредности добара,
- Преко наведених подизвођача реализује се укупно ____ % уговорене
вредности добара.
Испоручилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих уговорених
обавеза, што се односи и на добра испоручена од стране подизвођача, као да
их је сам испоручио.
3. заједнички као група понуђача коју чине:
- _______________________________________________ (назив носиоца
посла),
са
седиштем
у
___________________
ул.
_____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
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______________, коме је поверена испорука следећих позиција добара
__________________________________________________ што износи
____ % укупно уговорене вредности добара,
- _______________________________________________ (назив члана
групе),
са
седиштем
у
___________________
ул.
_____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________, коме је поверено испорука следећих позиција добара
__________________________________________________ што износи
____ % укупно уговорене вредности добара,
- _______________________________________________ (назив члана
групе),
са
седиштем
у
___________________
ул.
_____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________, коме је поверено испорука следећих позиција добара
__________________________________________________ што износи
____ % укупно уговорене вредности добара.
Испоручилац – носилац посла односно овлашћени члан групе понуђача
одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено
солидарно са осталим члановима групе понуђача.
Члан 5.
Исплата добара из члана 1. овог уговора вршиће се на основу
испостављених рачуна, сачињених на основу извештаја о динамици испоруке
добара , који су предмет овог уговора и то у року од ______ дана од
испостављања рачуна.
У складу са одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама (Сл.Гласник РС : 119/2012, 68/2015 и 113/2017) и
Правилником о начину и поступку регистровања фактура,односно других
захтева за исплату ,као и начину вођења и садржаја Централног регистра
фактура (Сл.Гласник РС број 7/2018) потребно је да Понуђач буде регистрован
у Централном регистру фактура јер у супротном Наручилац неће бити у
могућности да измири обавезе.
Члан 6.
Осигурање и финансијско обезбеђење
Добављач је дужан да на дан закључења Уговора, Наручиоцу достави бланко
сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од
стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у
висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од
дана трајања уговора у корист Наручиоца које треба да буду са клаузулом „без
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протеста“, роком доспећа „по виђењу“, коју ће Наручиоц вратити Добављачу10
(десет) дана након истека овог Уговора,
Уколико Добављач не достави тражено средство обезбеђења у моменту
закључења Уговора, Наручиоц је овлашћен да не закључи овај Уговор, поништи
одлуку о додели Уговора и Уговор додели првом следећем најповољнијем
понуђачу.
Меница мора бити регистрована у регистру меница Народне банке Србије, а као
доказ Добављач мора доставити и копију захтева за регистрацију меница, који је
оверен од пословне банке Добављача.
У случају да Добављач не изврши своје уговорне обавезе, изврши их делимично
или касни са извршењем уговорних обавеза, Наручиоц је овлашћен да активира
менице.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана.
Испоручиоц је у обавези да приликом достављања сопствене менице (соло
менице) и меничног овлашћења за добро извршење посла, преда копије картона
са депонованим потписима овлашћених лица. У случају да Добављач са којим је
закључен уговор не испуњава обавезе из уговора, Наручиоц има право да
реализује инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције достављене од
стране понуђача.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
Члан 7.
У случају неодговарајућег квалитета или у случају да се утврди да ђубрива није у
складу са понудом и захтеваном спецификацијом, Наручиоц је овлашћен да не
преузме ђубрива , а Добављач је у обавези да недостатке отклони у року од 7
(седам) дана од дана пријема рекламације, односно да испоручи ђубрива према
опису и спецификацији из конкурсне документације.
РОК
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да уговорена добра набави и испоручи
сукцесивно током 2019. године у року од ______ (словима:_________), од дана
подношења захтева за испоруку робе.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШОЦА
Члан 8.
Обавезе Продавца у испоруци добара из члана 1. овог уговора су:
- да робу испоруче у свему према условима из конкурсне документације и
прихваћене понуде.
- да робу испоруче у складу са важећим законским и техничким прописима.
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У случају да добављач не испоручи робу наручиоцу у догвореном
року,наручилац има право да добара набави код другог добављача . Добављач је
у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету, која представља
уплату целокупног износа предметне испоруке ђубрива на рачун новог
Добављача.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:
Члан 9.
Саставни део овог уговора чине:
1. Понуда
Извршиоца
ул.__________________ бр.___
____.____.2019. године

место

__________________________
____________ број ____од

Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе позитивних законских
прописа.
Овај Уговор се закључује на период од 12 месеци.
Уколико Купац из објективних разлога, до краја истека уговорене обавезе од 12
месеци,благовремено не закључи нове уговоре о набавци предметних добара за
наредни период,рок трајања овог уговора се може анексом продужити до дана
закључивања новог уговора.
Наручилац задржава право да током важења уговора не поручи сву количину која
је предвиђена теничком спецификацијом.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен само сагласношћу воља
Уговорних страна.
Члан 10.
Наручилац има право да једнострано раскине уговор о купопродаји са
Добављачем без штетних последоца по себе , уколико у току трајања уговора 2
(два) пута записнички утврди недостатке у квалитету ,квантитету или очигледних
грешака испоручених производа ,уз отказни рок од 8 дана.
У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка
средстава за његову реализацију, наручиоц има право да за испоруку добра које
је предмет овог уговора ангажује другог Добављача. Добављач је у наведеном
случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између
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цене предметне испоруке добра по овом уговору и цене испоруке ђубрива новог
Добављача.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и
доставља се другој уговорној страни.
Добављач нема право да своја права и обавезе по Уговору преноси трећим
лицима без писмене сагласности Наручиоца.
Остале одредбе
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да се на све што није изричито регулисано
одредбама овог Уговора примењују одредбе Закона о облигационим
односима(“Сл.лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89- одлука УСЈ и 57/89, “Сл. лист
СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99 и „Сл. Лист СЦГ“. Бр.1/2003 – Уставна повеља).
Члан 12.
Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора,
уговорне стране решаваће споразумно.
У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог
надлежан је Привредни суд у Крагујевцу.
Члан 13.
Уговор је сачињен сагласно вољи уговорених страна што исте потврђују
својим потписима, а ступа на снагу даном потписивања обе уговорене стране.
Члан 14.
Овај уговор сачињен је у 6 истоветних примерака који имају снагу оригинала,
од којих свака уговорна страна задржава по 3 примерка.
за Добављача

за Наручиоца

____________________________

____________________________

Директор

Директор

(име и презиме)

Зоран Радосављевић

Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и
он представља садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем коме буде
додељен уговор о јавној набавци. Модел уговора понуђачи попуњавају, оверавају
и достављају уз понуду.
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У
складу
са
чланом
88.
став
1.
Закона,
понуђач
__________________________________ [навести назив понуђача], доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду
тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Датум:

М.П.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке „Набавка природних и вештачких ђубрива за потребе
Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“ у
Свилајнцу”без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке
може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
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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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач........................................................................................... у поступку јавне
набавке „набавка природних и вештачких ђубрива за потребе Пољопривредноветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу. “, поштовао је
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине као и да му није изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за
подношење понуде.

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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XIIIОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
НА ИМЕ ДОБРОГ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА
На основу Закона о меници и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о обликуНа основу
Закона о меници и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице: _____________________________________________
Седиште – адреса: _____________________________________________
Матични број: ____________________ ПИБ: _____________________________
У месту: _________________________ Дана: _____________________________
Текући рачун: _____________________ Код банке: _______________________
ИЗДАЈЕ ПОВЕРИОЦУ: _________________________________________________
Текући рачун: _____________________ Код банке: _______________________
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Предајемо вам бланко, соло меницу ____________ (број менице) и овлашћујемо
_________________________________, као Повериоца, да предату меницу може
попунити на износ од _______________ динара(10%, од вредности уговора /без
ПДВ/), на име доброг извршења посла, по ЈН 5/2019
Овлашћује се ________________________________, као Поверилац, да у складу
конкурсном документацијом за наплату доспеле хартије од вредности - менице,
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату,
издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист
рачуна Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да
наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо
ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања
због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања
редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима
донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права
на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по
основу обавеза из конкурсне документације и потписаног и овереног меничног
овлашћења за корисника бланко соло менице од ______. 2019.године.
Меница је важећа 20 (двадесет) дана дуже од дана истека рока за коначно
извршење посла и у случају да у току трајања рока дође до: промена лица
овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање
средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника,
оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја
за правни промет.
Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа
наведених обавеза Понуђача _______________________.
Датум издавања Овлашћења __. __. ____. године
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XV ПРИЛОГ П/1

ПОШИЉАЛАЦ :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
АДРЕСА НАРУЧИОЦА:
Пољопривредно-ветеринарска школа са
Домом ученика "Свилајнац" из Свилајнца

ул. Краља Петра Првог 64
Свилајнац

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
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бр. ЈН 5/2019

ПОНУДАНЕ ОТВАРАТИ
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