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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив наручиоца: „АГРОРАЗВОЈ – ВАЉЕВСКЕ ДОЛИНЕ“ ДОО
Адреса: Улица Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 109250851
Матични број: 21148890
Интернет адреса: http://agrorazvoj.rs/
1.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка добара - поступак јавне набавке мале вредности - НАБАВКА
УМАТИЧЕНИХ ГРЛА ЈАГЊАДИ, ФАЗА 1.
На ову јавну набавку ће се примењивати :
 Закон о јавним набавкама
 Закон о општем управном поступку
 Закон о облигационим односима
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Премет јавне набавке број 1.1.1/2018 је НАБАВКА УМАТИЧЕНИХ ГРЛА ЈАГЊАДИ,
ФАЗА 1.
Назив и ознака из општег речника набавке: 03320000 - Стока, остале животиње
пољопривредног газдинстваи ситне животиње
1.4. КОНТАКТ
Лице за контакт је Александар Ђурић, службеник за јавне набавке, е-маил:
xandar.djuric@gmail.com

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке број 1.1.1/2018 је НАБАВКА УМАТИЧЕНИХ ГРЛА ЈАГЊАДИ,
ФАЗА 1.
Одлуком о покретању јавне набавке 827/18 од 23.05.2018. године, Директор
„Агроразвој-Ваљевске долине“ доо донео је одлуку о НАБАВКА УМАТИЧЕНИХ ГРЛА
ЈАГЊАДИ, ФАЗА 1.
Средства за набавку предвиђена су Финансијским планом „Агроразвој-Ваљевске
долине“ доо. Набавка је планирана у Годишњем плану јавних набавки „Агроразвој-Ваљевске
долине“ доо број 472/2018, под редним бројем 1.1.1.
2.2. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
3.1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет ове јавне набавке је набавка 100 квалитетних приплодних женских јагњади у
циљу унапређења расног састава и повећања сточног фонда оваца на територији града
Ваљева, старости од 3 до 6 месеци и минималне тежине 30 килограма.
3.2. КВАЛИТЕТ
Јагњад, која су предмет набавке, морају да буду женска квалитетна приплодана грла,
што по дефиницији значи да имају познате бар три генерације предака да би за њих могло да
се изда потврда о педигреу.
Јагњад треба да буду расе: Праменка сјеничког соја.
3.3. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Наручилац прописује шта је све потребно за свако појединачно јагње да би се
обезбедила контрола и гаранција квалитета и то :
 Да има познате бар три генерације предака што је минимум да би било квалитетно
приплодно грло, тј. да би могло да добије потврду о педигреу која је наопходна.
Уколико за приплодно грло још увек не постоји потврда о педигреу (из техничких
разлога јер се издаје касније) приликом примопредаје уместо поменуте потврде
неопходно је да понуђач достави матични лист за свако грло. Кад се стекну услови
Добављач је у обавези да достави потврду о педигреу за сва грла која нису са
територије града Ваљева.
 Да је обележено маркицама на оба ува, како би могло да добије здравствено уверење
које је неопходно када се грло ставља у промет.
 Да поседује здравствено уверење као доказ да је грло здраво
 За грла која нису са територије града Ваљева неопходно је транспортно уверење
издато од надлежне ветеринарске станице са чије је општине.
3.4. РОК ИСПОРУКЕ
Рок испоруке је од једног до најкасније 60 календарских дана од дана закључења
уговора о јавној набавци. Добављач уписује у својој понуди рок испоруке .
Добављач се обавезује да целокупну уговорену количину јагњади испоручи у
максимално у три наврата у за то предвиђеном року.
Пре испоруке Добављач писмено обавештава наручиоца о датуму примопредаје
јагњади најкасније три радна дана пре саме примопредаје ,наводећи број јагњади коју
испоручује како би Наручилац организовао адекватни пријем и даљу расподелу јагњади.
Приликом примопредаје јагњади извршиће се и предаја и провера свих потребних
докумената који су захтевани конкурсном документацијом за свако појединачно грло. Уколико
неко грло није са потребном (захтеваном) документацијом исто се неће прихватити и то ће се
констатовати у записнику о примопредаји.
3.5. МЕСТО ИСПОРУКЕ
Место испоруке је Сточна пијаца „Белошевац“, Сувоборска бб, 14 000 Ваљево.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1. 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 и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. и 76.
Закона, и то:
Обавезни услови
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. 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 му није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл.
75. ст. 2. Закона).
1.2.
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
1.3.
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.
Додатни услов
1. Да у свом власништву има минимум 40 уматичених грла оваца.
Доказ: Копија матичних листова или потврда основне одгајивачке организације да се
грла налазе у матичној евиденцији за минимум 40 грла у власништву.
Овај доказ се доставља уз понуду !!!
4.2. 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 4 одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 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 4 одељак 3.), потписану од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
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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 року од 6 (шест) 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.
У складу са чланом 78. став 5 Закона понуђач који је уписан у регистар понуђача који
води Агенција за привредне регистре није дужан да доказује испуњеност обавезних услова,
односно не мора да достави доказе из члана 75.став 1.тачке 1)-4) Закона.
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:
Наручилац може након стручне оцене понуда да од изабраног најповољнијег
понуђача затражи доказе о испуњености обавезних и додатних услова из конкурсне
документације и то следеће:
1.
За 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.
За 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 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.
За 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.
За услов из чл. 75. ст. 2 Закона – Доказ: Правна лица: Потврде привредног и
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда
Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном
друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда;
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Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
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4.3. 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 НАБАВКЕ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ [навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке добара мале вредности - НАБАВКА УМАТИЧЕНИХ ГРЛА ЈАГЊАДИ,
ФАЗА 1. број 1.1.1/2018 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 има законских основа за обављање делатности трговине на велико
животињама или има регистровану фарму за узгој квалитетних приплодних оваца и јагњади.
5)
Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде

Место:_____________________
Датум:_____________________

Понуђач:
М.П.

_________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач ____________________________________________ [навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке мале вредности добара - НАБАВКА УМАТИЧЕНИХ ГРЛА ЈАГЊАДИ,
ФАЗА 1. број 1.1.1/2018 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).
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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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2 . НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену
на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: „Агроразвој-Ваљевске долине“ доо, Пантићева број 114
(први спрат), 14000 Ваљево, са назнаком "Понуда за јавну набавку добара – НАБАВКА
УМАТИЧЕНИХ ГРЛА ЈАГЊАДИ, ФАЗА 1., ЈН бр 1.1.1/2018 -НЕ ОТВАРАТИ".
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
25.05.2018. године до 09:30 часова.
Наручилац ће по пријему понуде на коверти обележити време пријема и евидентирати
број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду о пријему понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року за подношење понуда, односно која је
примњена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
наблаговременом.
Понуда мора да садржи:
1. Образац изјаве о испуњености услова из чл.75. и 76.Закона
2. Образац изјаве подизвођача (ако се подноси понуда са подизвођачем)
3.Образац изјаве учесника у заједничкој понуди - ако има више учесника у заједничкој понуди
4. Образац понуде
5. Модел уговора
6. Образац изјаве о независној понуди
7. Образац трошкова припреме понуде
8. Бланко сопствену меницу оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за
заступање
9. Менично овлашћење (форма меничног овлашћења у подглављу 10)
Понуђач наведене обрасце попуњава читко, штампаним словима или на рачунару, а
овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и
печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који
подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одгиворношћу, који морају бити
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве под
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81.Закона.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: „Агроразвој-Ваљевске
долине“ доо, Пантићева број 114 (први спрат), 14000 Ваљево
"Измена понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА УМАТИЧЕНИХ ГРЛА ЈАГЊАДИ,
ФАЗА 1., ЈН бр 1.1.1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ.
"Допуна понуде за јавну набавку добара - НАБАВКА УМАТИЧЕНИХ ГРЛА ЈАГЊАДИ,
ФАЗА 1., ЈН бр 1.1.1/2018- НЕ ОТВАРАТИ.
"Опозив понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА УМАТИЧЕНИХ ГРЛА ЈАГЊАДИ,
ФАЗА 1., ЈН бр 1.1.1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ.
"Измена и допуна понуде за јавну добара – НАБАВКА УМАТИЧЕНИХ ГРЛА ЈАГЊАДИ,
ФАЗА 1., ЈН бр 1.1.1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести
називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео своју понуду не може истовренено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли понуду
подноси самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке које ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јаве набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст.4. Закона и то:
 члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће издати рачун
 рачун на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког из групе понуђача за извршење уговора.
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одгварају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Плаћање
Наручилац ће плаћање предметних јагњади Понуђачу извршити након квалитативне и
квантитативне примопредаје уговорене количине добара, а у року до 45 дана од дана пријема
правилно испостављеног рачуна Понуђача.
Рок плаћања се уписују у понуди и биће елемент одлучивања за најповољнију понуду
уколико два или више понуђача имају исту понуђену цену.
9.2. Рок и начин испоруке
Рок испоруке од максимално 60 радних дана од дана закључења уговора о јавној
набавци и тај рок добављач уписује у својој понуди.
Добављач се обавезује да уговорену количину јагњади испоручи сукцесивно у
предвиђеном року.
Пре испоруке Добављач писмено обавештава наручиоца о датуму примопредаје
јагњади најкасније три радна дана пре саме примопредаје ,наводећи број јагњади коју
испоручује како би Наручилац организовао адекватни пријем и даљу расподелу јагњади.
Место испоруке је Сточна пијаца Белошевац, Сувоборска бб, 14 000 Ваљево.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде је најмање 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10.

11 . ВАЛУТА И НАЧИН МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,
са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ,ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАД И СЛ., А КОЈИ
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
13 . ПОДАЦИ О ВРСТИ , САДЖИНИ , НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЋАЧА
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом од 5% укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора
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бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу– писму.
Рок важења менице је 15 дана дужи од рока важења понуде .
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне
документације.
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.
II Изабрани понуђач је дужан да достави:
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу– писму.
Изабрани понуђач се обавезује да ће приликом закључења уговора, предати
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив, са роком важности до 31.12.2017. године. Ако се за
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за
добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета
меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ.
Предмет набавке не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА,
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
Заинтересовано лице може у писаном облику – путем поште на адресу: „АгроразвојВаљевске долине“ доо, Пантићева број 114 (први спрат), 14000 Ваљево, Комисији за јн број
404-10/2016-1, електронске поште на e-mail xandar.djuric@gmail.com тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, јн број 1.1.1/2018.
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.
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16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да 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.
17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце
у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
Вредност додатног обезбеђења не може бити већа од 15% од понуђене цене.
18.
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за оцењивање понуда биће најнижа понуђена цена.
19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ
БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену најповољнијом понудом ће се
сматрати она која има дужи рок плаћања.
Уколико су и понуђена цена и рок плаћања једнаки најповољнијом ће се сматрати
понуда која има краћи рок испоруке јагњади.
20. 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
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копију захтева за заштиту права
подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се
доставља непосредно, електронском поштом на e-mai atender.valjevo@gmail.com или
препорученом пошиљком са повратницом на адресу: „Агроразвој-Ваљевске долине“ доо,
Пантићева број 114 (први спрат), 14000 Ваљево, Комисији за јн број 1.1.1/2018.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
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О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки
и својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту
права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5
дана од дана пријема одлуке.
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 понуда, 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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00
динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка
административна такса за јавну набавку број 1.1.1/2018, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
22.

РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара - НАБАВКА
УМАТИЧЕНИХ ГРЛА ЈАГЊАДИ, ФАЗА 1., ЈН бр 1.1.1/2018
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:

______________________________________________

Адреса понуђача:

______________________________________________

Матични број понуђача:

______________________________________________

Порески идентификациони број понуђача: __________________________________________
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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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

5)

Премет јавне набавке је набавка 100 квалитетних приплодних женских јагњади
старости од 3 до 6 месеци и минималне тежине 30 килограма.
5.1
1
Ред.
број

1.

2

3

4

5

6

Приплодна женска јагњад

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

ком

100

Праменка сјеничког
соја

*
УКУПНО без ПДВ-а
Износ ПДВ-а
УКУПНО са ПДВ-ом
Напомена :
* ) приликом пондерисања понуда за критеријум најнижа понуђена цена вредноваће се укупна
цена без ПДВ-а.
5.2 Плаћање се врши уплатом на рачун у року од ______ дана од дана испостављања рачуна,
а по извршеној примопредаји јагњади.
5.3 Рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда.
5.4 Рок испоруке _____________ дана од дана потписивања уговораВажно: За рангирање понуда узимаће се понуђена цена без ПДВ-а. У ту цену требају бити
укључени и сви додатни трошкови уколико постоје .
Понуђена женска јагњад морају да буду квалитетна приплодна, тј да имају педигре који
ће понуђач доставити наручиоцу. Достава потврде о педигреу је обавеза за сва грла која нису
са територије града Ваљева, а уколико из техничких могућности педигре није могуће добити у
време примопредаје, Добављач је у обавези да као доказ о пореклу за свако грло достави
матични листтог грла. Потврду о педигреу за свако грло које није са територије града Ваљева
Добављач је у обавези да достави до 20.12.2017. године.
Свако грло треба да је обележено маркицама на оба ува, и да има здравствено
уверење које је неопходно када се грло ставља у промет.
Свако грло треба да поседује здравствено уверење као доказ да је грло здраво.
За грла која нису са територије општине Ваљево неопходно је транспортно уверење
издато од надлежне ветеринарске станице са чије је општине.
Предмет набавке су женска јагњад : Праменка сеничког соја.
Место: ___________________
Датум: ___________________

М.П.

Понуђач: _____________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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7. МОДЕЛ УГОВОРА
(овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем)
(попунити, парафирати и оверити)
УГОВОР
о набавци јагњади
Закључен дана _______________између:
1. Наручиоца: „Агроразвој-Ваљевска долина“ доо са седиштем у Ваљеву, улица
Карађорђева број 64, Ваљево, Порески Идентификациони Број: 109250851, Матични
број 21148890 Број рачуна: 310-216946-51 Назив банке : НЛБ Банка, кога заступа
директор Бојан Бошковић, (у даљем тексту: Наручилац )
и
2. Понуђача:......................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................
кога заступа................................................................... (у даљем тексту: Добављач ),
Основ уговора:
Јавна набавка добара мале вредности, број ЈН 1.1.1/2018
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ____________ од...............................
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:
Уговорне стране сагласно констатују:
 да је Наручилац у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.1.1/2018,
изабрао Добављача као најповољнијег понуђача за набавку добара - НАБАВКА
УМАТИЧЕНИХ ГРЛА ЈАГЊАДИ, ФАЗА 1. (одлука о додели уговора бр. ___________од
________________ године);
 да су средства за финансирање добра која су предмет овог уговора обезбеђена У
Финансијском плану „Агроразвој-ваљевске долине“ доо Ваљево за 2018. годину и
Годишњим планом набавки за 2018. годину
 да се овај уговор закључује на основу спроведеног поступка јн број 1.1.1/2018 и да је у
складу са Конкурсном документацијом за предметну набавку.
ПРЕДМЕТ
Члан 1.
Предмет уговора је набавка добара - набавка 100 квалитетних приплодних женских
јагњади у циљу унапређења расног састава и повећања сточног фонда оваца на територији
града Ваљева, у свему према спецификацији из обрасца понуде бр. ______________од
______________ г. (попуњава Наручилац) који је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Вредност уговорених добара из члана 1. овог уговора износи _________________
динара без ПДВ, односно _____________________ динара са урачунатим ПДВ-ом, у свему
према понуди Добављача бр. ______________од ______________ г. (попуњава Наручилац)
Понуђене цене се дају као фиксне.
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Цене подразумевају испоруку до Сточне пијаце „Белошевац“, Сувоборска бб, Ваљево,
и у цену су урачунати сви трошкови које Добављач има везане за испоруку јагњади.
Члан 3.
Добављач се обавезује да уз испоручена добра достави Наручиоцу за свако грло и то:
Педигре или матичне листове за свако грло,(за грла са територије града Ваљева није
потребан педигре).
Здравствено уверење
Транспортно уверење за грла која нису са територије општине Ваљево
И евентуална друга документа којима потврђује да испоручена добра испуњавају
захтеве у погледу квалитета и стандарда који је Наручилац поставио у конкурсној
документацији.
За квалитет робе гарантује и одговара Добављач. Наручилац има право на
рекламацију квалитета и количине испоручених добара одмах након пријема, а у случају
скривених мана, одмах након сазнања за скривену ману испорученог добра.
Недостатке по рекламацији Добављач ће отклонити у објективно најкраћем могућем
року а најкасније у року до 15 дана.
Крајњи рок за рекламације Наручиоца је месец дана по примопредаји јагњади.
Крајњи рок за доставу потврде о педигреу за свако грло, уколико из објективних
разлога то није урађено приликом примопредаје је 20.12.2017. године.
Члан 4.
Добављач се обавезује да целокупну уговорену количину женских јагњади испоручи у
три наврата и то најкасније шездесет календарских дана од потписивања уговора.
Рок испоруке од једног до најкасније шездесет радних дана од дана закључења
уговора о јавној набавци. Добављач уписује у својој понуди рок испоруке .
Добављач се обавезује да целокупну уговорену количину јагњади испоручи у три
наврата у за то предвиђеном року.
Пре испоруке Добављач писмено обавештава наручиоца о датуму примопредаје
јагњади најкасније три радна дана пре саме примопредаје ,наводећи број јагњади коју
испоручује како би Наручилац организовао адекватни пријем и даљу расподелу јагњади
Приликом примопредаје јагњади вршиће се контрола свих тражених карактеристика
јагњади из конкурсне документације и комплетност захтеване пратеће документације и о томе
ће бити састављен записник који ће потписати представници Добављача и Наручиоца.
Члан 5.
Уколико Добављач, својом кривицом, не изврши испоруку у уговореном року,
Наручилац задржава право да од Добављача наплати уговорену казну у износу од 0,5% од
уговореног износа без ПДВ-а за сваки дан неоправданог закашњења, а највише до 10 %.
Члан 6
Меницу за добро извршење посла Добављач доставља приликом потписивања
уговора. Наручилац задржава право да ако Добављач не испуни неку од уговорених обавеза
преузету овим уговором наплати меницу за добро извршење посла у износу од 10% од
вредности уговора без пдв-а и са роком важења до 31.12.2017. године.
Уколико Добављач не достави потврде о педигреу за свако грло до 20.12.2017. године
Наручилац може да уновчи меницу у сврху прибављања недостајућих докумената.
Уколико трошкови око прибављања потврда о педигреу премаше вредност менице ,
Наручилац ће наплату својих трошкова, услед неиспуњавања уговорених обавеза ,
извршити у складу са законима који регулишу ову материју.
Наручилац задржава право да меницу за добро извршење посла наплати и у случају
раскида уговора .
Члан 7.
Добављач испоставља рачун Наручиоцу након испоруке добара са пратећом
долкументацијом а на основу докумената о преузимању робе потписаном од стране
овлашћеног лица Наручиоца.
Наручилац се обавезује да, на основу испостављеног рачуна за извршену испоруку,
изврши плаћање у року од 45 дана на текући рачун Добављача .
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Члан 8.
Саставни део овог уговора чини:
- понуда Добављача бр. ___________ од _______________ .године; (попуњава Наручилац).
Члан 9.
У случају раскида овог уговора, осим из ралога утврђених чланом 6. овог уговора,
раскидни рок износи 30 (тридесет) дана од дана када уговорна страна, која раскида уговор,
достави другој уговорној страни писано обавештење о раскиду уговора.
Члан 10.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који
регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан. 11.
Евентуално настале спорове по овом уговору уговорне стране ће решавати
споразумно, а ако не постигну споразум, спор ће решити пред надлежним судом.
Члан. 12.
Овај уговор се сматра закљученим на дан кад су га потписали овлашћени заступници
обе уговорне стране, а ако га нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на
дан другог потписа по временском редоследу.
Члан 13.
Овај уговор сачињен је у четири (4) истоветна примерка од којих свака страна
задржава по два (2) примерка.

ДОБАВЉАЧ

НАРУЧИЛАЦ

__________________________

__________________________

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора
Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ
негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у поступку јавне набавке.
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8. 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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9. 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 300 квалитетних приплодних женских јагњади у циљу унапређења
расног састава и повећања сточног фонда оваца на територији града Ваљева - ЈН број
1.1.1/2018 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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10. ФОРМА МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: _________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: _____________________
Текући рачун: _________________________________________
Код банке:____________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице Корисник: Агроразвој-ваљевске долине, доо (Поверилац)
Седиште: Карађорђева број 64, Ваљево
Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и
овлашћујемо директора Бојана Бошковића, Карађорђева број 64, Ваљево, као повериоца, да
предату меницу може попунити на износ од __________________ (5 % од вредности понуде
без ПДВ-а) број јавне набавке 1.1.1/2018 набавка квалитетних приплодних јагњади у циљу
унапређења расног састава и повећања сточног фонда оваца на територији града Ваљева,
број понуде ___________ од _________ (по основу гаранције за озбиљност понуде), у
случају:
1.

да дужник након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду

2.

да дужник благовремено не потпише уговор

Рок важења ове менице је (минимум 15 дана дужи од рока важења понуде) од _________ до
__________ 2018. годинe.
Овлашћујемо директора Бојана Бошковића, Карађорђева број 64, Ваљево као
Повериоца, да у своју корист „безусловно” и „неопозиво”, „без протеста” и трошкова,
вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих
наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на
рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати
са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења,
на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових
правних субјеката од стране Дужника.
Меница
је
потписана
од
стране
овлашћеног
лица
за
заступање
________________________________ и чији се потпис налази у картону депонованих потписа
код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.
У _____________ дана ____________ 2018. године
Датум и и место издавања овлашћења
______________________ М.П.

Дужник-издавалац менице

Напомена : форму овог овлашћења доставити уз меницу приликом подношења понуде
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ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: _________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: _____________________
Текући рачун: _________________________________________
Код банке:____________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –
Корисник: „Агроразвој-ваљевске долине“ доо (Поверилац)
Седиште: Ваљево, улица Карађорђева 64
Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и
овлашћујемо Бојана Бошковића, Карађорђева број 64, Ваљево, као повериоца, да предату
меницу може попунити на износ од __________________ (10 % од вредности понуде без
ПДВ-а) број јавне набавке 1.1.1/2018 набавка квалитетних приплодних јагњади у циљу
унапређења расног састава и повећања сточног фонда оваца на територији града Ваљева,
број понуде ___________ од _________ (по основу гаранције за добро извршење посла ), у
случају:
1.

да дужник не поштује рокове испоруке из уговора

2.

да се дужник не придржава уговорених обавеза из уговора
Рок важења ове менице је до 31.12.2018. годинe.

Овлашћујемо Бојана Бошковића, Карађорђева број 64, Ваљево као Повериоца, да у
своју корист „безусловно” и „неопозиво”, „без протеста” и трошкова, вансудски, може
извршити наплату са свих рачуна Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих
наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на
рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати
са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења,
на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових
правних субјеката од стране Дужника.
Меница
је
потписана
од
стране
овлашћеног
лица
за
заступање
________________________________ и чији се потпис налази у картону депонованих потписа
код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.
У _____________ дана ____________ 2017. године
Датум и и место издавања овлашћења
______________________ М.П.

Дужник-издавалац менице

Напомена : форму овог овлашћења доставити уз меницу приликом потписивања уговора.
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