реализација уговора и модел уговора тако да пропише да понуђач доставља бланко
соло меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла на
износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.''
ОДГОВОР:
Прихвата се.

ПИТАЊЕ бр. 2:
''Наручилац је у конкурсној документацији на страни 9 од 36 прописао додатне
услове
„понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију сертификата ИСО
9001 за понуђача, доказ: фотокопија сертификат ИСО 9001. Молимо наручиоца да
измени конкурсну документацију у делу додатних услова и пропише уколико
понуђач није произвођач добара која су предмет јавне набавке, сертификат ISO
9001 доставља за произвођача производа које нуди у предметном поступку јавне
набавке.
Образложење: Наручилац је прописао да понуђач доставља ИСО 9001 за понуђача
не узимајући о обзир да у поступку јавне набавке могу да учествују и понуђачи
који нису произвођачи добара и чији произвођач поседује сертификат ИСО 9001.
На начин како је наручилац прописао поступио је супротно члану 10. Закона о
јавним набавкама којим је прописано да је наручилац дужан да у поступку јавне
набавке омогући што је могуће већу конкуренцију, као и да наручилац не може да
ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућити било којег понуђача да
учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког
поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација
и критеријума. Ако ја понуђач произвођач добара доставиће ИСО 9001 за понуђача,
а ако није произвођач добара беспредметно је да достави ИСО 9001 за понуђача.
Наручилац је на овај начин ограничио понуђаче који немају ИСО 9001 да учествују
у предметном поступку јавне набавке и ако нуде добра произвођача произведена у
складу са стандардом ИСО 9001. Достављањем сертификата ИСО 9001 за
произвођача добара понуђач гарантује да су добра произведена у складу са
сертификатом ИСО 9001. Из свега напред изнетог молимо наручиоца да у
конкурсној документацији пропише да понуђач који није произвођач добара
доставља сертификат ИСО 9001 за произвођача производа.''
ОДГОВОР:
Прихвата се.

ПИТАЊЕ бр. 3:
Наручилац је прописао да понуђач доказује додатни услов достављањем
сертификата ИСО 9001, без прецизирања да сертификат мора да се односи на
област производње и промета добара која су предмет јавне набавке. На начин како
је наручилац прописао понуђачи могу да доставе ИСО 9001 који се односи на неку

другу област производње и промета (на пример на производњу и промет
намештаја, папирне конфекције или сл.) или на пружање услуга и извођење радова.
Молимо наручиоца да пропише да сертификат ИСО 9001 мора да се односи на
област производње и промета добара који су предмет јавне набавке.
ОДГОВОР:
Прихвата се.

ПИТАЊЕ бр. 4:
Наручилац је за партију 5 и 7 прописао јединицу мере литар, паковање до 5 литара.
Да ли наручилац прихвата да понуђач понуди паковање до 6 литара за партије 5 и
7?
За партију 9 и 11 наручилац је прописао јединицу мере литар, паковање 1 кг.
Молимо наручиоца да прецизира јединицу мера да ли је литар или килограм? Ако
је јединица мере 1 кг да ли наручилац прихвата да понуђач понуди паковање до 1,5
кг?
ОДГОВОР:
Прихвата се.

У складу са поменутом изменом, наручилац врши и Измену и допуну конкурсне
документације, и то:
- на страни бр. 5 од 36, под бројем 1.2.2., те сада гласи „Понуђач је дужан да у
оквиру своје понуде достави фотокопију сертификата ISO9001 за
произвођача производа које нуди у предметном поступку јавне набавке.“
- на страни бр. 9 од 36 под тачком бр. 10, те сада гласи „10. Понуђач је дужан
да у оквиру своје понуде достави фотокопију сертификата ISO9001 за
произвођача производа које нуди у предметном поступку јавне набавке –
Доказ: Фотокопија сертификата ISO9001 из области производње и промета
добара које су предмет јавне набавке.“
- на страни бр. 16 од 36 под ставком I, тачкa бр. 2, те сада гласи „2. Изјаву
понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструмент
финансијског обезбеђења реализације уговора односно бланко соло меницу
на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, са меничним овлашћењем, са
роком важење најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора и са
копијом картона депонованих потписа на којој се јасно виде депоновани
потписи и печат фирме понуђача и која треба да буде оверена оригиналним
печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана
закључења уговора) коју ће Наручилац наплатити уколико Понуђач не
изврши своје обавезе у року и на начин предвиђен уговором (Образац бр.
5.).“
- на страни бр. 16 од 36 под ставком II, те сада гласи „Бланко соло меницу на
износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, са меничним овлашћењем, са
роком важење најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора и са

-

-

-

копијом картона депонованих потписа на којој се јасно виде депоновани
потписи и печат фирме понуђача и која треба да буде оверена оригиналним
печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана
закључења уговора) и Извод са интернет странице НБС- Регистра меница и
овлашћења, као доказ да је меница регистрована.“
на страни бр. 28 од 36, у члану 6 Модела уговора, те сада гласи:
„Испоручилац се обавезује да на дан потписивања уговора достави
Наручиоцу, бланко оверену и потписану сопствену меницу „без протеста“,
„без трошкова“, плативна на први позив, са роком доспећа „по виђењу“ са
овлашћењем за попуњавање исте од стране Наручиоца на износ од 10%
вредности уговора без ПДВ-а са роком доспећа 30 дана дуже од окончања
уговора, коју ће Наручилац наплатити уколико Испоручилац не изврши
уговорну обавезу у року и на начин утврђеним овим уговором.
Уз меницу и менично овлашћење Испоручилац ће доставити доказ о
регистрацији менице - Извод са интернет странице НБС - Регистра меница и
овлашћења и копију картона депонованих потписа који мора бити оверен
оригинал печатом од стране банке не старијим од 30 дана од дана пре истека
рока за доставу средства обезбеђења за добро извршење посла.
Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном
овлашћењу морају бити идентични.
У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља
понуђач који је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име група
понуђача дати средство обезбеђења.
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство
обезбеђења за добро извршење посла на дан потписивања уговора,
наручилац задражава право да потпише уговор са следећим најбоље
рангираним понуђачем.
Уколико уговорне обавезе не буду извршаване у свему према одредбама
овог Уговора, Наручилац ће активирати достављено средство
обезбеђења за добро извршење посла.
Активирање средства обезбеђења не искључује право Наручиоца на
потупну накнаду.“
на страни бр. 36 од 36, у обрасцу бр. 5, тачка бр. 2, те сада гласи: „Менично
овлашћење да се меница, без сагласности Продавца, може поднети
пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора
без ПДВ-а у случају неиспуњења уговорних обавеза, закашњења са
квантитативним и квалитативним пријемом уговорених добара више од 25
дана или једностраног раскида уговора.“
у Прилогу бр. 1 – Техничке карактеристике (спецификације), тако да сада
гласи:
 партија бр. 5 „Ензимски детерџент за медицинске инструменте и
опрему, самодејствујући ефекат чишћења до 15 минута, течни
концентрат. Јединица мере је литар радног раствора. Паковање до 6
литара.“
 партија бр. 7 „Средство за мануелну дезинфекцију површина
медицинске опреме, без алдехида,, бактерицидна и фунгицидна

1.2.1. Да понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом.
Доказ: правно лице: Биланс успеха за 2013. годину на прописаном обрасцу или
Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2013.
годину од Агенције за привредне регистре из кога се види позитиван финасијски
резултат за 2013. годину
и
Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности у претходних шест
месеци, рачунајући од објаве позива за подношење понуда;
Предузетник: Потврда о промету код пословне банке за 2013. годину.
1.2.2. Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију сертификата ISO9001 за
понуђача.

Доказ: Фотокопија сертификата ISO9001
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.
2.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Испуњеност услова
Бр.
УСЛОВИ
ДОКАЗИ
Понуђач попуњава
са ДА/НЕ
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

1.

2.

Понуђач је регистрован
код надлежног органа,
односно уписан у
одговарајући регистар;
Понуђач и његов
законски заступник није
осуђиван за неко од
кривичних дела као члан
организоване
криминалне групе, да
није осуђиван за

Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда.
Доказ за правно лице:
- за кривична дела организованог
криминала
Уверење
Посебног
одељења (за организовани криминал)
Вишег суда у Београду,
- за кривична дела против привреде,
кривична дела против заштите животне
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Понуђач је дужан да у
оквиру своје понуде
достави фотокопију
Доказ:
10.
сертификата ISO9001 за Фотокопија сертификата ISO9001 из области производње и
произвођача производа
промета добара које су предмет јавне набавке
које нуди у предметном
поступку јавне набавке
Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће
доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом и као таква одбити.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана
75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75.
став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија,
а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом
те државе.
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Гаранцију за озиљност понуде доставља сваки понуђач уз понуду, а гаранцију за
добро извршење посла доставља само изабрани понуђач приликом закључења
уговора, тј:
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
1.Бланко соло меницу за озбиљност понуде (само потписану и оверену у складу са
картоном депонованих потписа) са меничним овлашћењем (Образац бр. 4), са
клаузулом „без протеста“, „без трошкова“, плативна на први позив, са роком доспећа „по
виђењу“ у износу од 3% понуђене цене без ПДВ-а, са роком доспећа 10 (десет) дана дуже
од истека важења опције понуде, копију картона депонованих потписа код банке, код које
се води рачун испоручиоца на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме
понуђача и извод са интернет странице НБС- Регистра меница и овлашћења, као доказ
да је меница регистрована.
Копија картона депонованих потписа треба да буде оверена оригиналним печатом банке
са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).
Наручилац може да је реализује (уновчи) меницу за озбиљност понуде, уколико понуђач
после истека рока за подношење понуда, а у року важења понуде, измени или опозове
(повуче) понуду, или не потпише уговор када је његова понуда изабрана као
најповољнија, ако не достави остала средства финансијског обезбеђења у роковима
предвиђеним Конкурсном документацијом и уговором.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
2.Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструмент
финансијског обезбеђења реализације уговора односно бланко соло меницу на износ од
10% вредности понуде без ПДВ-а, са меничним овлашћењем, са роком важење најмање
30 дана дуже од времена трајања уговора и са копијом картона депонованих потписа на
којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача и која треба да буде
оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана
од дана закључења уговора) коју ће Наручилац наплатити уколико Понуђач не изврши
своје обавезе у року и на начин предвиђен уговором (Образац бр. 5.).
II Изабрани понуђач је дужан да достави:
Bланко соло меницу на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, са меничним
овлашћењем, са роком важење најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора и са
копијом картона депонованих потписа на којој се јасно виде депоновани потписи и печат
фирме понуђача и која треба да буде оверена оригиналним печатом банке са датумом
овере (овера не старија од месец дана од дана закључења уговора) и Извод са интернет
странице НБС- Регистра меница и овлашћења, као доказ да је меница регистрована.
НАПОМЕНЕ: Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница и
овлашћења који води Народна банка Србије, у складу са Одлуком о ближим
условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл. гласник
РС“, бр. 56/2011).
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ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да за рачун Наручиоца испоручи дезинфицијенсе, из партије __________:
(спецификација предмета јавне набавке са јединичним ценама је изостављена и биће уписана
у оригинал уговора)
Укупна вредност уговора износи _______________динара без ПДВ-а односно ___________ са ПДВом.
Цена је фиксна и не може се мењати.

Члан 3.
Уговорена цена из члана 2. овог Уговора обухвата све трошкове везане за извршење предмета
уговора (трошкове транспорта, добијања потребних дозвола, истовара у магацин Наручиоца и др.).

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Наручилац ће уговорену цену из члана 3. овог Уговора са обрачунатим порезом на додату вредност
исплатити Испоручиоцу у року од ________ дана од испостављене фактура од стране Испоручиоца
за испоручену количину добара, уз коју је приложена отпремница и оверен Записник о
квантитативном и квалитативном пријему.
У фактури морају бити наведени сви елементи: број уговора и датум, назив добара из Члана 1. овог
уговора, редни број, испорученa количинa, појединачнa ценa и укупан износ, текући рачун продавца
и друго што је битно за исплату и евиденцију.

РОК ИСПОРУКЕ
Члан 5.
Роба која је предмет овог Уговора испоручује се на паритету ф-цо магацин НАРУЧИОЦА.
Роба се испоручује у договореним количинама, сукцесивно, према захтеву НАРУЧИОЦА, у року од
..............................................сати од добијања наруџбенице.
Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе и исти ће бити сагласно одређен
сходно времену трајања више силе.
Пријем и квантитативну контролу испоручених добара врши овлашћено лице НАРУЧИОЦА и исте
оверава својим потписом.
У отпремници морају бити наведени сви елементи: број уговора и датум, назив добара из чл. 1. овог
уговора, редни број, испорученa количинa, рокови, цена из Уговора.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 6.
Испоручилац се обавезује да на дан потписивања уговора достави Наручиоцу, бланко оверену и
потписану сопствену меницу „без протеста“, „без трошкова“, плативна на први позив, са роком
доспећа „по виђењу“ са овлашћењем за попуњавање исте од стране Наручиоца на износ од 10%
вредности уговора са ПДВ-ом са роком доспећа 30 дана дуже од окончања уговора, коју ће
Наручилац наплатити уколико Испоручилац не изврши уговорну обавезу у року и на начин
утврђеним овим уговором.
Уз меницу и менично овлашћење Испоручилац ће доставити доказ о регистрацији менице- Извод
са интернет странице НБС- Регистра меница и овлашћења и копију картона депонованих потписа
који мора бити оверен оригинал печатом од стране банке не старијим од 30 дана од дана пре истека
рока за доставу средства обезбеђења за добро извршење посла.
Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу морају бити
идентични.
У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који је у
Споразуму одређен као понуђач који ће у име група понуђача дати средство обезбеђења.
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Образац бр. 5.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу
инструмент
обезбеђења уговорних обавеза –
бланко сопственe менице (само
потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), са клаузулом „без
протеста“, „без трошкова“, плативна на први позив, са роком доспећа „по виђењу“ и са
роком важење најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора (тачан датум важности
ће бити унет у текст меничног овлашћења у складу са наведеним роковима
приликом достављања истог), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као
гаранцију за добро извршење посла.
Сагласни смо да се, по захтеву Купца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети
Банци код које се води рачун Продавца и то у случају да Продавац не извршава преузете уговорне
обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испуњењем уговорне обавезе.

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:
1.
Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке
код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме
Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од
месец дана од дана отварања понуде).
2.
Менично овлашћење да се меница, без сагласности Продавца, може поднети
пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а у
случају неиспуњења уговорних обавеза, закашњења са квантитативним и квалитативним
пријемом уговорених добара више од 25 дана или једностраног раскида уговора.

ПОНУЂАЧ
Датум: _______________
(потпис одговорног лица понуђача)
М.П.
Напомена: Изјава се прилаже уз понуду а менице и менично овлашћење уз бланко меницу за
добро извршење посла се достављају приликом потписивања уговора.
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