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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 989/1, од 10.02.2020. године, Комисија за јавну набавку,
образована Решењем о образовању комисије за јавну набавку број 989/2, од 10.02.2020.,
припремила је

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за јавну набавку мале вредности – кесе за примарну селекцију
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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
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 добара ЈНМВ-Д-1.1.6/20 кесе за примарну селекцију.

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

5. Контакт (лице или служба)
Изабрано средство комуникације у предметној јавној набавци је е-mail.
Лице за контакт:Миодраг Рајичић, службеник за јавне јабавке
Е-mail адреса: miodrag.rajicic@komunalac.co.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка добара, кесе за примарну селекцију (19640000 -
Вреће и кесе за отпад од полиетилена);
Процењена планирана вредност за ову јавну набавку мале вредности износи
4.000.000,00 динара без ПДВ-а.

javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s19000000-6\\19600000-2\\19640000-4')
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s19000000-6\\19600000-2\\19640000-4')
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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.

Кесе за примарну селекцију

Захтеване спецификације Понуђене спецификације

Минимум 600mm х 900mm

одступање +, -, 3%

Дебљина минимум 0,025mm (25m)

Материјал HDPe (тврди полиетилен)

Материјал мора бити од оригиналног
HDPe

Остали услови:

- Материјал од оригиналног HDPE (мора бити чист гранулат).

- Боја кеса мора бити зелена-смб.

- Једно паковање кеса мора имати 10 кеса, спакованих у ролну са перфорацијом и
увезане гумицом.

- Обавезна је достава извештаја о испитивању готових производа, издатог од стране
Лабораторије за амбалажу и паковање Технолошког факултета у Новом Саду, којом се
доказују тражене техничке карактеристике, и не сме бити старији од 30 дана од дана
објављивања јавне набавке.

- У склопу конкурсне документације обавезно је приложити једно паковање кеса
од 10 комада спакованих у ролну са перфорацијом и увезане гумицом, као узорак
који ће се користити као узорак за време трајања склопљеног уговора.
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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);
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. Средство обезбеђења

„Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора,
на име средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и
регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са
меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-
а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла као и
картон депонованих потписа банке којим се доказује да је меницу потписало лице које
има право располагањем средствима на рачуну код банке, наведене у меничном
овлашћењу“.

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 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.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
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 понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке кесе за примарну селекцију ЈНМВ-Д-1.1.6/20, испуњава све
услове из чл. 75. 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 кесе за примарну селекцију ЈНМВ-Д-1.1.6/20, 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 бр. 42, 32000 Чачак, са обавезном
назнаком на лицу коверте: „Не отварати – кесе за примарну селекцију ЈНМВ-Д-
1.1.6/20“, поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте
обавезно навести пун назив, адресу, број телефона понуђача као и име особе за контакт.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
09.03.2020. године до 08:30 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана 09.03.2020.
године у 10:00 часова у просторијама Наручиоца.
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.

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

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) 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:
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 на коверти “Измена понуде” или
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“Повлачење понуде“ за јавну набавку – кесе за примарну селекцију ЈНМВ-Д-
1.1.6/20 – 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 места испоруке, услова плаћања и гарантног рока:

Рок за одложено плаћање je 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања рачуна
од стране понуђача за добро које је предмет јавне набавке.

Место испоруке је F-co седиште Наручиоца, Николе Тесле бр. 42, 32000 Чачак,
максимално до 7 календарских дана, сукцесивно по налогу Наручиоца, а трошкови
испоруке падају на терет понуђача.
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 .
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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 писаним путем
достављањем докумената непосредно или препорученом пошиљком са повратницом
на адресу Николе Тесле бр. 42, 32000 Чачак, или путем E-mail
miodrag.rajicic@komunalac.co.rs
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-Д-1.1.6/20 – кесе за

примарну селекцију, донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, избор ће се

извршити жребом.
16. 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, или путем Е-mail
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miodrag.rajicic@komunalac.co.rs 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:
1. 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,
− 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

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republickeadministrativne-takse.html
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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

17. 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 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;.
(Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

18. 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.

19. 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.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра кесе за
примарну селекцију ЈНМВ-Д-1.1.6/20.

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
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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 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.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ и СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Критеријум за избор најповољније понуде јесте најнижа понуђена цена.
Планирана вредност за набавку кеса износи 4.000.000,00 динара без пдв-а.
Наведене количине су исказане на бази процена потреба на годишњем нивоу, према
томе наручилац задржава право измена датих количина, а реализација ће се извршити
до висине одобрених средстава.

Рок за одложено плаћање _______________не краће од 45.дана
Рок за испоруку добара фцо Купац

(Николе Тесле бр. 42, Чачак)
................ не дуже од 7 календарских
дана

Рок важења понуде .............. не краће од 30 дана
Рок за отклањање недостатка по

рекламацији
_______ дана

Гарантни период _________

Датум: МП Потпис

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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.

Врста кеса Kоличина
(ком.)

Цена по
комаду без

пдв-а

Укупна вредност
без пдв-а

Кесе за примарну селекцију 1.000.000
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
(понуђач попуњава, парафира и оверава сваку страну чиме потврђује да прихвата
елементе модела уговора)

У Г О В О Р

О јавној набавци добара – кесе за примарну селекцију

Закључен између:
ЈКП „Комуналац“ Чачак, са седиштем у Чачку, Николе Тесле бр. 42, кога заступа
директор др Петар Домановић ( у даљем тексту: Наручилац)
и
.................................................... са седиштем у ................................................. ,
улица ..................................................... , кога заступа директор ...........................................
( у даљем тексту: Добављач ),
Подаци о Наручиоцу: Подаци о Добављачу:
ПИБ: 101109285 ПИБ:
Матични број: 07181655 Матични број:
Број рачуна: 155-187-31 Број рачуна:
Телефон: 032/55-78-202 Телефон:
Телефакс: / Телефакс:
Е-mail: direkcija@komunalac.co.rs Е-mail:
Основ уговора:
Број ЈН и датум објављивања јавне
набавке ЈНМВ-Д-1.1.6/20 од 28.02.2020.

Број и датум одлуке о додели Уговора
Понуда изабраног понуђача бр. ________од _____________-

Уговорне стране констатују да је редован поступак ЈНМВ-Д-1.1.6/20 ЈКП
„Комуналац“ Чачак, спроведен у складу са Законом о јавним набавкама, и да је на
предлог Комисије директор Наручиоца донео Одлуку о додели Уговора.

Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка и испорука кеса за примарну селекцију, сукцесивно по
налогу Наручиоца.
Врста, количина и цена добра су утврђене према оглашеној потреби Наручиоца и
понуди Добављача бр._______ од ________2020. године, а који чине саставни део овог
Уговора. Количине исказане у спецификацији, исказане су на бази процењене годишње
потребе, због чега Наручилац задржава право измена у погледу датих количина.

Члан 2.
Јединична цена, из усвојене понуде Добављача, исказана је без ПДВ-а, на паритету Ф-
цо магацин Наручиоца, са свим урачунатим трошковима.
Уговорена вредност по овом Уговору и усвојеној понуди Добављача, без ПДВ-а, износи
_________ динара.
Укупна вредност добра из члана 1. овог уговора, са обрачунатим ПДВ-ом износи
___________ динара .
Наручилац и Добављач су се споразумели да ће Наручилац уредно да изврши плаћање
преузетог добра у року од ______ дана од дана испостављања фактуре од стране
Добављача.
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Члан 3.
Рачун испоставља Добављач на основу докумената о успешном преузимању робе
потписаном од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Члан 4.
Добро ће бити испоручено у року од ________ календарских дана од дана поручивања.
Место испоруке је магацин Наручиоца, Николе Тесле бр. 42 Чачак.

Члан 5.
Квалитативну и квантитативну контролу, и пријем добра приликом испоруке,
представник Наручиоца ће вршити уз присуство представника Добављача.
За овлашћеног представника Наручиоца именује се Миодраг Луковић.
О извршеној примопредаји, сачиниће се Записник потписан од стране представника
уговорних страна.

Члан 6.
Добављач се обавезује да добро из члана 1. Овог Уговора одговара стандардима
квалитета и дужан је да о свом трошку одмах отклони евентуалне недостатке заменом
неисправног добра исправним, односно одговарајућег квалитета, а најкасније у року
од_____дана од дана пријема рекламације.

Члан 7.
Уколико Добављач не изврши све своје уговорене обавезе, обавезан је да плати
Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне уговорене вредности из члана 2.
овог уговора.

Члан 8.
Гарантни рок добра је ___________ месеци, по извршеној испоруци.

Члан 9.
Уговор се закључује на одређено време, до искоришћености планираних финансијских
средстава, за период до 12 (дванаест) месеци од момента потписивања уговора, а
најкасније до нове доделе Уговора о јавној набавци добара исте врсте за 2021. годину.
Све измене овог Уговора могу се вршити искључиво писменим путем, закључењем
Анекса, уз сагласност обе уговорне стране.

Члан 10.
На све односе које уговорне стране нису регулисале овим Уговором примењиваће се
одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима и важећи прописи, нормативи,
стандарди за предметно добро.
Све евентуалне спорове по овом Уговору уговарачи ће решавати споразумно, у
противном надлежан је Привредни суд у Чачку.

Члан 11.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих по 2 (два) задржава
свака уговорна страна.

ЗА ДОБАВЉАЧА, ЗА НАРУЧИОЦА,
ДИРЕКТОР

др Петар Домановић



Конкурсна документација ЈНМВ-Д-1.1.6/20 кесе за примарну селекцију страна 20

VIII 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. Потпис понуђача
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IX 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 добра – кесе за примарну селекцију ЈНМВ-Д-1.1.6/20, 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.
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ПРИЛОГ П/1

ПОШИЉАЛАЦ :

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

ЈКП „Комуналац“ Чачак
ул. Николе Тесле бр. 42

32000 Чачак
(Понуду обавезно доставити административном секретару, канцеларија бр. 4)

ЈАВНА НАБАВКАМАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА
Кесе за примарну селекцију

ЈНМВ-Д-1.1.6/20


