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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012;
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 219/1 од 13.01.2020. године, Комисија за јавну набавку,
образована Решењем о образовању комисије за јавну набавку број 219/2, од 13.01.2020.,
припремила је

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку мале вредности – ветеринарске услуге
ЈНМВ-У-1.2.10/20

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља
I Општи подаци о јавној набавци
II Подаци о предмету јавне набавке

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова

V Упутство понуђачима како да сачине понуду
VI Образац понуде
VII Модел уговора
VIII Образац трошкова припреме понуде
IX Образац изјаве о независној понуди
X Прилог П/1

Рок за подношење понуда 24.01.2020. до 08.30 часова
Јавно отварање понуда 24.01.2020. у 10.00 часова

Ова конкурсна документација има укупно 24. странице.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП „Комуналац“ Чачак
Адреса: Николе Тесле бр. 42, 32000 Чачак
Матични број: 07181655
ПИБ: 101109285
Интернет страница: www.komunalac.co.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка услуга ЈНМВ-У-1.2.10/20 ветеринарске услуге.

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Јавна набавка није резервисана.

5. Контакт (лице или служба)
Aлександар Максимовић, тел. 064/814-81-15

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка услуга, ветеринарске услуге и није обликована у
партије:– 85200000 – ветеринарске услуге

http://www.komunalac.co.rs
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВЕТЕРИНАРСКИХ УСЛУГА
Предмет јавне набавке мале вредности је сукцесивна набавка ветеринарских услуга за
потребе ЈКП „Комуналац“ Чачак, радна јединица „Зоохигијена“ у Милићевцима.

За потребе РЈ „Зоохигијена“ потребно је обезбедити следеће ветеринарске услуге:

Редни
број Врста услуге

Јединица
мере

Оквирне
количине

1 Клинички преглед Ком. 600
2 Дехелминтизација Ком. 600
3 Вакцинација против беснила Ком. 600
4 Овариохистеректомија Ком. 400
5 Кастрација Ком. 200
6 Обележавање и регистрација паса Ком. 600
7 Обрада и шивење ране Ком. 50
8 Вакцинација против инфективних болести Ком. 50
9 Преглед, лечење и понављање терапије Ком. 50
10 Еутаназија (у складу са Законом) Ком. 10
11 Обдукција Ком. 20
12 Брзи лабораторијски тестови Ком. 50
13 Микроскопски преглед скарификата коже Ком. 50
14 Клистирање Ком. 30

Предметне услуге пружаће се сукцесивно у складу са потребама и на основу писменог
захтева овлашћеног радника наручиоца.
Понуђач је дужан да предметне услуге пружи истог дана, а најкасније у року од 2 дана
од пријема захтева наручиоца.
Предметне услуге пружaће се на локацији РЈ „Зоохигијена“ у Милићевцима, а по
потреби и у зависности од врсте услуге, услуге ће бити вршене на локацији изабраног
понуђача.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

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

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5)
Доказ: Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, о упису у
регистар правних лица која обављају ветеринарску делатност.
Решење мора бити важеће.
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Додатних услова за учешће у поступку јавне набавке нема.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем
Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом
конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV
одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Напомена:
Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не доказује
изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
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организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Решење Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде о упису у регистар правних лица која
обављају ветеринарску делатност. Решење мора бити важеће.

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац
изјаве, дат је у поглављу V тачка 5). Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача,
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачке 1) до 3) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕМАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке ветеринарске услуге ЈНМВ-У-1.2.10/20, испуњава све услове
из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:

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

2) 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;

3) 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);

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да немају забарану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуда;

Место:_____________ Понуђач:
Датум:_____________ 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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕМАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке ветеринарских услуга ЈНМВ-У-1.2.10/20,
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:

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

2) Подизвођач 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;

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да немају забарану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуда.

Место:_____________ Подизвођач:
Датум:_____________ М.П. _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:
Понуда мора да буде састављена на српском језику.
2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из
конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана
или написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног
лица понуђача.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце
односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се
одбити.
Сви документи поднети уз понуду требало би да буду повезани у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или
замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете
листови или печат.

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена онако како је предата.
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној
коверти на адресу наручиоца – Николе Тесле 42, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на
лицу коверте: „Не отварати – ветеринарске услуге ЈНМВ-У-1.2.10/20“, поштом, или
лично преко писарнице наручиоца( административном секретару генералног директора,
канцеларија број 4, у временском интервалу од 07-15 часова). На полеђини коверте
обавезно навести пун назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име особе за
контакт и е-mail.
Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања
поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти
понуде да је неблаговремена.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном
у позиву за подношење понуда.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно
испуњава све техничке спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне
набавке.

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.
Наручилац ће понуду одбити ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више
партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је
предмет јавне набавке обликован по партијама:
Ова јавна набавка није обликована у више партија
4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:
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Понуда са варијантама није допуштена.
5. Начин измене, допуне и опозива понуде:

Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре
истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарском износу, а не у процентима.

Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће
припремљено, означено и достављено са ознаком индустријска со ЈНМВ-У-1.2.10/20 –
НЕ ОТВАРАТИ.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено
да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач:

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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.

7. Понуда са подизвођачем:
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично

поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН.

8. Заједничка понуда:
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.

став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно..
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи :

1.) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2.) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу
уговора.;

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Захтеви у погледу услова плаћања:
Рок за одложено плаћање je 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања

рачуна од стране понуђача за добра која су предмет јавне набавке.
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10. Рок важења понуде:
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30

(тридесет) дана од дана отварања понуде.
11. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ-а и не може се мењати .
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у

складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
12. Заштита података:

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

13. Додатне информације и појашњења код наручиоца:
Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о

јавним набавкама, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

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.

14. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (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.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

15. Критеријум за избор најповољније понуде:
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара ЈНМВ-У-1.2.10/20 –

ветеринарске услуге, донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
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У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, наручилац
ће као најповољнију понуду изабрати понуду понуђача на основу жреба.

17. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице,

који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама овог закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља
непосредно, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права
може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца,
осим ако законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права,
наручилац ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права. 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 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2.
закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте
није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави
поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавке. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати
радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били
или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење
захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом
поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. закона. Поступак заштите права понуђача
регулисан је одредбама чл. 138. – 167. закона. Подносилац захтева за заштиту права је
дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 60.000
динара. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.
Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права из Републике Србије и
из иностранства се налази на интернет страници Републичке комисије за заштиту права
понуђача: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republickeadministrativne-takse.html).
Као доказ о уплати таксе, прихватиће се:

5) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:

− да буде издата од стране банке и да садржи печат банке,
− 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,
− износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши,
− број рачуна: 840-30678845-06,
− шифру плаћања: 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос),
− позив на број: број или ознака предметне јавне набавке,

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republickeadministrativne-takse.html
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− сврха: такса ЗЗП ; назив Наручиоца; број или ознака предметне јавне набавке,
− корисник: буџет Републике Србије,
− назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе,
− 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.
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, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 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, 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

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 немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.. (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. Обавештење о року за закључење уговора:
Уговор ће бити закључен најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ



15

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ветеринарских
ЈНМВ-У-1.2.10/20

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
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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.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
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1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.

6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
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Ре
дн
и
бр
ој Врста услуге

Јед.
Мере

Оквир
не

колич
ине

Цена по
јединки
без

ПДВ-а

УКУПНО
без ПДВ-а

УКУПНО
са ПДВ-ом

1 Клинички преглед Ком. 600
2 Дехелминтизација Ком. 600
3 Вакцинација против беснила Ком. 600
4 Овариохистеректомија Ком. 400
5 Кастрација Ком. 200
6 Обележавање и регистрација паса Ком. 600
7 Обрада и шивење ране Ком. 50

8
Вакцинација против инфективних
болести

Ком. 50

9
Преглед, лечење и понављање
терапије

Ком. 50

10 Еутаназија (у складу са Законом) Ком. 10
11 Обдукција Ком. 20
12 Брзи лабораторијски тестови Ком. 50

13
Микроскопски преглед скарификата
коже

Ком. 50

14 Клистирање Ком. 30
15 Остале неспецифициране услуге / / / 100.000,00

УКУПНО:

- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
- одложено плаћање ________________________________________________________
(прецизно навсети број дана одложеног плаћања од дана фактурисања, 45 дана)
- РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ – истог дана, а најкасније у року од 2 дана од дана
пријема захтева од стране Наручиоца.

- МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ- на локацији Р.Ј. „Зоохигијена“ у Милићевцима

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ – _______ дана од дана отварања понуда (не може бити
краћи од 30 дана)

Датум, Потпис одговорног лица,
_________________________ М.П ..............................................

VII МОДЕЛ УГОВОРА
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У Г О В О Р
О ПРУЖАЊУ ВЕТЕРИНАРСКИХ УСЛУГА

Закључен између:
ЈКП „ Комуналац“ Чачак, са седиштем у Чачку, улица Николе Тесле 42, кога заступа
директор др Петар Домановић ( у даљем тексту: Наручилац )
и
.................................................... са седиштем у ................................................. ,
улица .................................................... , кога заступа
директор .........................................( у даљем тексту: Понуђач ),
Подаци о купцу: Подаци о продавцу:
ПИБ: 101109285 ПИБ:
Матични број: 07181655 Матични број:
Број рачуна: 155-187-31 Број рачуна:
Телефон: 032-55-78-202 Телефон:
Телефакс: / Телефакс:
Е-маил: direkcija@komunalac.co.rs Е-маил:

Основ уговора:
Број ЈН и датум покретања ЈНМВ-У-1.2.10/20 13.01.2020.

Број и датум одлуке о додели уговора

Понуда изабраног понуђача бр. ________од _____________-

Члан 1.
Уговорене стране констатују:
- да је Наручилац на основу Одлуке и Позива за доделу набавке ветеринарских услуга
у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ-У-1.2.10/20, од 15.01.2020. године
започео поступак јавне набавке мале вредности.
- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама на основу понуде Понуђача
број _____________ од __________ године и Одлуке о додели уговора број __________
од __________ 2020. године, изабрао
Понуђача_________________________________________________ као најповољнијег.

Члан 2.
Предмет овог уговора је пружање ветеринарских услуга (у даљем тексту: услуга), за
потребе Наручиоца ЈКП “Комуналац”, који се закључује у току 2020. године, од стране
Понуђача ___________________________________________________________.
Овај уговор се закључује по спроведеном поступку доделе јавне набавке мале
вредности применом критеријума најниже понуђене цене.

Члан 2.а
ПОНУЂАЧ за набавку _________________________________________________ (опис
услуге) ангажује ПОДИЗВОЂАЧА
______________________________________________ . (напомена: овај став се
попуњава и биће наведен ако понуђач ангажује подизвођача)
ПОНУЂАЧ је одговоран и за пропусте које би ПОДИЗВОЂАЧ учинио приликом
извршења послова предвиђених овим уговором.
У уговору Подизвођач _______________________________________ (навести назив
Подизвођача) учествује у делу јавне набавке на
пословима:_______________________________________________________________.
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Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач је ___%. или
Привреднисубјекти__________________________________________________наступају
као група Понуђача у јавној набавци (опис услуге) на основу Споразума којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
(напомена: овај став се попуњава и биће наведен ако заједнички наступа група
понуђача).

Члан 3.
Наручилац се обавезује да благовремено, писменим путем или путем телефона
обавести Понуђача о потреби ангажовања.
Врста услуга одређује се у складу са спецификацијом Наручиоца из конкурсне
документације и понуде Понуђача број ______________ од ________________ године,
која чини саставни део овог уговора.
Радни налог мора да садржи спецификацију извршене услуге, са појединачном ценом у
складу са понудом Понуђача.

Члан 4.
Понуђач се обавезује да тражене услуге изврши у свему према прописима и правилима
струке у договореним роковима и да Наручиоцу преда документацију о извршеним
услугама.
Понуђач је дужан да предметне услуге пружи истог дана, а најкасније у року од 2 дана
од пријема захтева наручиоца у супротном Наручилац задржава право на једностарни
раскид уговора.
Предметне услуге пружаће се на локацији Р.Ј. „Зоохигијена“ у Милићевцима, као и у
втеринарској амбуланти изабраног понуђача за случајеве за које постоји потреба.
Сви трошкови одвоза и довоза третираних животиња падају на терет Понуђача.

Члан 5.
Наручилац се обавезује да плаћање изврши на текући рачун Понуђача и то одложено
____________дана од дана извршења услуге, односно испостављања фактуре.
Понуђач се обавезује да фактуру испостави у року од 3 дана, од дана извршења услуге,
како би Наручилац благовремено извршио своју обавезу.
Понуђач је обавезан да у фактури, односно радном налогу који мора бити потписан од
стране овлашћеног лица Наручиоца искаже услугу коју је извршио, са појединачним
ценама и укупном ценом.

Члан 6.
Појединачне цене услуга утврђене су у понуди Понуђача број ______________ од
___________ године, која је саставни део овог уговора.
Уговорена вредност не може прећи процењену вредност јавне набавке која износи
________________ динара без обрачунатог ПДВ-а (попуњава Наручилац).
Цена се не може се мањати без претходног писменог обавештења и сагласности
примаоца услуге.
Уколико прималац услуге није сагласан са променом цена, уговор ће се раскинути.

Члан 7.
Ако би због ванредних догађаја, који се нису могли предвидети у време закључења
уговора, испуњења обавеза за једну странку постало претерано отежано, или би јој
нанело претерано велики губитак, она може тражити да се уговор измени или раскине.
Сваку промену због непредвиђених околности (везану за испоруку, односно цену
услуга и сл.) који су предмет јавне набавке, понуђач мора писмено образложити и
обавестити наручиоца о истом. Наручилац је дужан да наведене околности испита, о
истима писмено обавести понуђача и тек након давања сагласности наручиоца о
прихватању новонасталих околности закључује се анекс уговора.
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Уговорне стране су дужне да благовремено обавесте другу уговорну страну о
промењеним околностима, као и да ли пристаје на правичну измену уговора што ће се
регулисати анексом.
Наручилац задржава право на једнострани раскид уговора у случају неиспуњења
уговорених обавеза од стране Понуђача, а Понуђач у случају неизвршавања уговорених
обавеза од стране Наручиоца.

Члан 8.
За све односе између Наручиоца и Понуђача који проистекну из примене овог уговора,
а нису овим посебно регулисани, примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама,
Закона о облигационим односима и другим прописима који регулишу ову област.

Члан 9.
Уговорене стране сагласне да ће сва евентуална спорна питања решавати договором, а
у супротном, уговарају належеност Привредног суда у Чачку.

Члан 10.
Овај уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, од којих свака страна
задржава по 2 (два) примерка.

За Понуђача, За Наручиоца,
Директор Директор
…………………. др Петар Домановић

Напомена:
Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише (овлашћено лице) и овери печатом
чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
У случају подношења понуде са учешћем подизвођача односно заједницке понуде у
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача односно сви
подизвођачи.

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
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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. Потпис понуђача

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
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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 ветеринарских услуга ЈНМВ-У-1.2.10/20, поднео независно,
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.

ПРИЛОГ П/1
ПОШИЉАЛАЦ :
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___________________________________________________________________

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

ЈКП „Комуналац“ Чачак
ул. Николе Тесле 42,

32000 Чачак
(овлашћеном лицу за пријем поште: административном секретару,

канцеларија број 4, радним данима од 07.00 – 15.00 часова)

ЈАВНА НАБАВКАМАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ

ЈНМВ-У-1.2.10/20


