Наручилац:
АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА СРБИЈЕ
11221 БЕОГРАД – КУМОДРАЖ
УЛ. ВОЈВОДЕ СТЕПЕ БР. 458
ПИБ 103605344
Матични број: 17616803
Интернет страница: www.alims.gov.rs
Наручилац Агенција за лекове и медицинска средства србије спроводи поступак јавне набавке мале
вредности са ознаком ЈНМВ - Д број 22/2013, за доделу уговора за набавку стаклених противпожарних
врата;
ОЗНАКА ПОСТУПКА: ЈНМВ - Д број 22/2013
Јавна набавка ће бити обављена у складу са са чланом 39. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 124/2012), Правилником о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, прописима који
прате област предмета јавне набавке и одлуком директора Агенције о покретању поступка јавне набавке
мале вредности, број 01 - 417 од 15.10.2013. године.
Опис предмета јавне набавке на који се односи конкурсна документација је набавка двокрилних
стаклених противпожарних врата (шифра добара из Општег речника јавних набавки је 35113100).
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.
Понуде се подносе у једном оригиналном примерку на адресу: Агенција за лекове и медицинска
средства Србије, Ул. Војводе Степе број 458, 11221 Београд – Кумодраж. Све понуде и сва пратећа
документација се достављају у запечаћеној коверти на којој треба да стоји:
-

горе наведена адреса,
„Понуда за ЈНМВ - Д број 22/2013 – Набавка стаклених противпожарних врата - НЕ
ОТВАРАТИ“,
на полеђини назив понуђача, адреса и контакт телефон/факс/електронска пошта

Увид и преузимање конкурсне документације: може се извршити са Портала Управе за јавне набавке,
са сајта Агенције (www.alims.gov.rs), електронском поштом или у просторијама Агенције, уз
достављање овлашћења за увид или преузимање, одмах по објављивању и упућивању позива, до рока
одређеног за подношење понуда. Документација се преузима без накнаде.
Рок за достављање понуда: 28.10.2013. год. до 11,00 часова на писарници Агенције за лекове и
медицинска средства Србије, Ул. Војводе Степе бр. 458. Понуда се доставља у складу са чланом 87. ЗЈН
непосредно, путем поште или електронским средствима. Ако се понуда доставља непосредно или путем
поште она мора да буде у затвореној коверти или кутији, затворена на начин који омогућава да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На понуди треба да
стоји назнака „Понуда за ЈНМВ - Д БРОЈ 22/2013 – НАБАВКА СТАКЛЕНИХ ПРОТИВПОЖАРНИХ
ВРАТА _____ - НЕ ОТВАРАТИ“, са назнаком особе за контакт – Светлана Николић. Понуде примљене
електронски морају бити достављене на начин предвиђен чланом 89. ЗЈН, иштампане и заведене на
Писарници Агенције до рока предвиђеног за достављање понуда.
Наручилац је дужан да приликом пријема понуде на коверти, односно кутији у којој се понуда налази
обележи време пријема и евидентира број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда
достављена непосредно наручилац предаје понуђачу потврду пријема понуде.
У случају подношења електронске понуде наручилац је дужан да обезбеди да информациони систем,
одмах након пријема понуде пошаље потврду пријема.
Забрањено је давање информација о примљеним понудама, а наручилац је у обавези да понуде чува на
начин да не дођe у посед неовлашћених лица.
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Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких
понуда.
Измена повлачење или опозив понуде: Понуђачи могу да измене, допуне или опозову своју понуде
писменим обавештењем пре крајњег рока за подношење понуде. Обавештење о измени, допуни или
опозиву треба да је поднето или примљено под истим условима под којима је дата понуда са знаком на
коверти „измена“ „допуна“ или „опозив“. Понуђачи немају право на измену, допуну или опозив својих
понуда после истека рока за њихово подношење.
Понуде које пристигну после крајњег рока за подношење (неблаговремене понуде) неће бити узимане у
разматрање.
Јавно отварање понуда: Одржаће се дана 28.10.2013. год.у 11,15 часова у просторијама Агенције за
лекове и медицинска средства Србије у Ул. Војводе Степе бр. 458 у Београду. Поступак отварања
понуда обавиће комисија Агенције у складу са важећим прописима. Отварање понуда спроводи се одмах
након истека рока за подношење понуда, односно истог дана. Отварање понуда је јавно и може му
присуствовати свако заинтересовано лице.
Понуђачи који желе да присуствују и активно учествују у процесу отварања понуда дужни су да на дан
отварања поднесу пуномоћја у писаној форми за учешће у отварању понуда, за овлашћене представнике
понуђача. Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда тј. само понуђачи који су
поднели пуномоћја имају право да приликом отварања понуда изврше увид у податке из понуде који се
уносе у записник о отварању понуда. Приликом отварања понуда води се Записник о јавном отварању
понуда. Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и представници понуђача, који
преузимају примерак записника.
Наручилац је дужан да понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда достави
записник у року од три дана од дана отварања.
Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са
чланом 14. овог закона.
Понуде са битним недостацима неће бити узимане у разматрање.
Рок за доношење одлуке о додели уговора или обустави поступка: Директор Агенције, на предлог
комисије за реализацију јавне набавке ће донети одлуку о додели уговора или обустави поступка у року
до 3 дана од дана израде извештаја о стручној оцени понуда.
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СА ОЗНАКОМ ЈНМВ - Д БРОЈ 22/2013
НАБАВКА СТАКЛЕНИХ ПРОТИВПОЖАРНИХ ВРАТА
1. Основ за спровођење поступка: Одлука Директора Агенције за лекове и медицинска средства
Србије број 01 - 417 од 15.10.2013. године.
2. Начин обавештавања понуђача: Објављивањем позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Агенције за лекове www.alims.gov.rs. уз истовремено позивање путем
поште или е-mail-а најмање три лица која обављају делатност која је предмет јавне набавке и која су
према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку, уз обавезно уручивање конкурсне
документације (лично уз овлашћење или електронском поштом). Наручилац је дужан да истовремено са
објављивањем позива за подношење понуда, објави конкурсну документацију на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
3. Установљавање квалификација: Право учешћа у процедури јавне набавке једнако је за сва лица
која испуњавају услове из члана 75., 76. и 77. Закона о јавним набавкама. Понуђач потписивањем и
оверавањем образаца у табели 1 и 2 доказује испуњеност услова у погледу доказивања квалификација.
4. Садржај са битним елементима понуде дат је у табели број 3. Понуда треба да буде достављена у
оригиналу, оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача наведеног у Т1 – Подаци о
понуђачу, са припадајућом документацијом.
5. Понуде са варијантама неће бити узимане у разматрање.
6. Услови понуде: Предмет ове јавне набавке мора бити у потпуности у складу са техничком
спецификацијом која је саставни део конкурсне документације. Подношењем своје понуде понуђач
прихвата у потпуности и безусловно услове које у конкурсној документацији одреди наручилац као и
поступак подношења понуде, без обзира на његове услове продаје. Понуђачи треба пажљиво да проуче
и да се усагласе са свим упутствима, формуларима, одредбама и спецификацијама садржаним у овом
упутству.
7. Језик у поступку јавне набавке: Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на
српском језику. Понуда се подноси на српском језику. Понуде се делимично могу дати и на енглеском
језику у делу који се односи на техничке карактериситке и техничку документацију.
8. Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.
9. Услови за учешће у поступку јавне набавке:
9.1. Обавезни услови: понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже:
1)
да је регистрован код АПР - а, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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)
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда;
4)
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;
5)
понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине;
6)
уколико је понуђач ималац права интелектуалне својине над предметом набавке, понуђач то
мора да гарантује својом изјавом.
9.2. Додатни услови: понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да испуњава следеће додатне
услове:
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1)
да располаже довољним финансијским капацитетом.
Сматраће се да понуђач располаже довољним финансијским капацитетом уколико је у 2012. години
имао остварену добит и ако у 2013. години није био неликвидан;
2)
да располаже довољним пословним капацитетом
Сматраће се да понуђач располаже довољним пословним капацитетом уколико је у 2011. и 2012.
години остваривао приход од промета добара које нуди;
1)
да располаже довољним техничким капацитетом.
Сматраће се да понуђач располаже довољним техничким капацитетом уколико располаже техничком
опремом за испоруку добра које је предмет јавне набавке до наручиоца и уколико добро које нуди
поседује атест наделжног тела за издавање атеста за готов производ односно његове саставне делове, а
све у складу са важећим законским прописима из области предмета јавне набавке;
4) да располаже довољним кадровским капацитетом
Сматраће се да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом уколико има најмање једно
квалификовано лице које ће бити одговорно за извршење уговора.
10. Доказивање испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама
10.1. Испуњеност услова из тачке 9.1. Обавезни услови понуђач доказује давањем изјаве у табели (Т 2)
оверене од стране овлашћеног лица понуђача.
10.2. Доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона врши се у складу са чланом 24.
Правилникa о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова и на начин предвиђен конкурсном документацијом. Понуђач као доказе
о испуњавању додатних услова доставља:
10.2.1. за довољан финансијски капацитет:
• билансе стања и успеха за 2012. годину,
• мишљење овлашћеног ревизора за 2012. годину уколико је понуђач средње или велико правно
лице,
• потврду НБС о броју дана неликвидности закључно са 30.09.2013. године,
10.2.2. за довољан пословни капацитет:
• листу најважнијих купаца, којима су у претходне две године испоручена стаклена
противпожарна врата, са износима и датумима закључивања уговора (или копијама фактура) и
приложеним овереним потврдама о испоруци стаклених противпожарних врата издатим од
стране најмање једног купца,
• попуњавањем изјаве у табели (Т2) о укупним приходима од извршених услуга у последње две
године, за партију коју нуди, оверене од стране одговорног лица понуђача,
10.2.3. за довољан технички капацитет:
• опис техничке опремљености из које се види да понуђач поседује опрему неопходну за
испоруку добра које је предмет јавне набавке до наручиоца оверен од стране овлашћеног лица
понуђача,
• атест домаћег (ако се ради о домаћем производу – Институт ИМС) или иностраног надлежног
органа (ако се ради о увозним вратима) потребне ватроотпорности (90 мин) за комплет
уграђених врата,
10.2.4.за довољан кадровски капацитет:
• опис кадровске опремљености оверен од стране овлашћеног лица понуђача са наведеним
именом/има лица одговорног/их за извршење уговора,
• М образац/сци или уговор и контактима за наведена лица.
10.3. Изјава понуђача из друге државе - ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да
провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за
подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то,
наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. Ако се у
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држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, 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.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије
за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа. 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.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних
органа али је дужан да наведе који су то докази и назив сајта на којем се докази могу наћи. Наручилац
не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или
конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени
подаци 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. Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде,
односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова.
11. Паковање, печаћење и означавање понуде: Понуђач доставља понуду у једном запечаћеном
омоту. Понуђач доставља доказе о испуњености услова и понуду у форми која онемогућава убацивање
или уклањање појединих докумената након отварања понуде.
12. Важење понуде: не може бити краће од 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 не може мењати понуду.
13. Трошкови припремања понуде: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво
понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Наручилац је дужан да приликом
одређивања доказа којима се доказује испуњеност услова, води рачуна о трошковима прибављања тих
доказа, односно да трошкови прибављања доказа не буду несразмерни процењеној вредности јавне
набавке.
14 Припремање и потписивање понуде: Понуда за предметну јавну набавку мора да садржи све доказе
дефинисане ЗЈН, јавним позивом и конкурсном документацијом. Понуда се доставља у оригиналу,
печатирана, заведена код понуђача и потписана од стране одговорног лица понуђача. Цела понуда мора
бити предата без накнадних исправки и без уписивања између редова.
15. Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН (обавезна садржина понуде):
1) Подаци о понуђачу (Табела 1)
да
2) Изјава о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Табела 2 и 2а)
да
3) Образац понуде (Табела 3)
да
4) Образац структуре цене (Табела 4)
да
5) Референц листа(Табела 5) листа најважнијих купаца, којима су у претходне две године
да
испоручена стаклена противпожарна врата, са износима и датумима закључивања уговора
(или копијама фактура) и приложеним овереним потврдама о испоруци стаклених
противпожарних врата издатим од стране најмање једног купца
6)
7)
8)
9)

Изјава о независној понуди (Табела 6)
Образац трошкова припреме понуде (Табела 7)
Биланс стања и успеха за 2012. годину
Мишљење овлашћеног ревизора за 2012. годину уколико је понуђач средње или велико
правно лице
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да
да
да
да

не
не
не
не
не

не
не
не
не

10) потврду НБС о броју дана неликвидности закључно са 30.09.2013. године
да
11) опис техничке опремљености из које се види да понуђач поседује опрему неопходну за да
испоруку добра које је предмет јавне набавке до наручиоца оверен од стране овлашћеног
лица понуђача,

не
не

12) атест домаћег (ако се ради о домаћем производу – Институт ИМС) или иностраног да
надлежног органа (ако се ради о увозним вратима) потребне ватроотпорности (90 мин) за
комплет уграђених врата,

не

13) опис кадровске опремљености оверен од стране овлашћеног лица понуђача са наведеним да
именом/има лица одговорног/их за извршење уговора,
14) М образац/сци или уговор и контактима за наведена лица,
да

не
не

15) Изјава понуђача из друге државе
16) Средства финансијског обезбеђења предвиђена конкурсном документацијом
17) Модел уговора парафирана свака страна, потписана и потпечаћена задња страна

не
не
не

да
да
да

Наручилац за држава право тражења додатне документације и провере.
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.
Сви обрасци конкурсне документације треба да буду оверени од стране овлашћеног лица наведеног у
табели број 1 – Подаци о понуђачу. Ради ефикаснијег вођења записника о јавном отварању понуда
препоручљиво је да документација буде сложена по редоследу из табеле „Образац за оцену
испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН (обавезна садржина понуде)“.
Понуђач има обавезу да достави сву наведену документацију. Уколико се не испуне сви предвиђени
услови и не доставе сви обрасци, према условима из ЗЈН и конкурсне документације, понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
16. Негативне референце: Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона,
учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и
средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ
који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.
17. Доказ негативне референце може бити: Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог
надлежног органа, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, изјава о раскиду
уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом
којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица
која нису означена у понуди, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен
предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по
раније закљученим уговорима о јавним набавкама. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ,
који се односи на поступак који је спровеоe или уговор који је закључио и други наручилац ако је
предмет јавне набавке истоврсан.
18. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена.
Уколико се приликом избора најповољније понуде догоди ситуација да постоје две или више исправних
понуда који имају једнаку понуђену цену/једнак број пондера, наручилац ће дати предност понуђачу
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који je по основу извршених услуга које су предмет јавне набавке имаo већи остварени приход наведен у
изјави о испуњавању услова (Т2), која је дата под материјалном и кривичном одговорношћу и оверена
од стране одговорног лица понуђача.
19. Заједничка понуда: Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) овог закона, 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 податке о: члану 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 у име групе понуђача дати
средство обезбеђења, понуђачу који ће издати рачун, рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. Споразумом се уређују и друга
питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли
да поднесу заједничку понуду. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према наручиоцу. Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама
наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење
уговора.
2 0 . П о в е р љ и в о с т и з а ш т и т а п р и б а в љ е н и х п о д а т а к а : Наручилац је дужан да чува
као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, понуђач означио у
понуди, одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди, чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача као и податке о поднетим
понудама до отварања понуда. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,
цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.

21. Додатна појашњења: Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека
рока за подношење понуде. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље
одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и
одговорима врши се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
22. Измене и допуне конкурсне документације: Ако наручилац у року предвиђеном за подношење
понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Ако наручилац измени или допуни
конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је
дужан 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.
23. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке: Наручилац може да захтева од понуђача
додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да
врши и контролу (увид) код понуђача. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену
елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом
би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом,
осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. Наручилац може, уз сагласност
понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном
поступку отварања понуда. 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.
24. Комуникација: Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних
набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. Изабрано

страна 7 од 25

средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа
заинтересованих лица у поступку јавне набавке.
Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том
циљу, када је то могуће, користе електронска средства. Комуникација се мора одвијати на начин да се
обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима
до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување
документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.
Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике
морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих
технологија у општој употреби. Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране
наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
25. Услови за доделу уговора: Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и
оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. Прихватљиве понуде наручилац рангира применом
критеријума за доделу уговора одређеног у позиву за подношење понуде и конкурсној документацији.
Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси одлуку о
додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. Наручилац може доделити уговор
понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа
од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене
вредности јавне набавке. У случају избора понуде веће редности од процењене, наручилац је дужан да
након доношења одлуке достави образложен извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској
институцији.
26. Врстa, садржинa, начин подношења, висина и рокови обезбеђења испуњења обавеза понуђача:
Понуђач уз понуду предаје: регистровану меницу као средство финансијског обезбеђења за озбиљност
понуде у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ-а. Уколико у току процеса набавке истекне опција
понуде, средство финансијског обезбеђења мора да се продужи и треба да буде важеће седам дана дуже
од опције понуде, за повраћај 100% аванса у случају авансне уплате.
Понуђач којем буде додељен уговор о јавној набавци дужан је да најкасније на дан закључења уговора
преда средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од вредности
уговора без ПДВ - а са роком важности седам дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
Уколико уговор буде додељен понуђачу који је добио негативну референцу из предмета набавке који
није истоврсан предмету уговора, изабрани понуђач најкасније на дан закључења уговора обавезан је да
преда и додатно средство обезбеђења за испуњења уговорних обавеза у износу од 15% од понуђене
вредности са роком дужим седам дана од дана истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског
обезбеђења мора да се продужи.
Менице као средство финансијског обезбеђења морају бити оверене од стране одговорног лица
понуђача, регистроване у складу са важећим Законом о платном промету. Уз менице је потребно
доставити овлашћења за попуну, копију депо картона оверену у општини или банци са датумом овере
после објављивања јавног позива, и потврде о регистрацији менице. Уколико у року у којем се додељује
уговор о јавној набавци дође до промене овлашћених потписника, законских прописа о меници и
меничним овлашћењима и других промена које могу утицати на технику наплате менице понуђач је
дужан да у року од 5 дана од дана настанка промене, Наручиоцу достави нови, важећи оверен менични
бланкет, копију депо картона, овлашћење за наплату менице како би Наручилац у периоду трајања
уговора увек имао важеће средство обезбеђења за добро извршење посла.
27. Одлука о додели уговора: На основу извештаја о стручној оцени понуда директор Агенције, на
предлог комисије за реализацију јавне набавке ће донети одлуку о додели уговора поступка у року до 3
дана од дана извршеног прегледа и стручне оцене понуда.
28. Одлука о обустави поступка јавне набавке: Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне
набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора
тј. уколико су све пристигле понуде неприхватљиве (неблаговремене, имају битне недостатаке,
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неодговарајуће су, ограничавају или условљавају права наручиоца или обавезе понуђача и прелазе износ
процењене вредности јавне набавке). Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из
објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча (неуобичајено ниска цене из члана 92. ЗЈН), односно
услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току
исте буџетске године, односно у наредних шест месеци (виша сила, промена законских прописа).
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно
наводећи разлоге обуставе поступка и да је достави понуђачима у року од три дана од дана доношења
одлуке. Наручилац је дужан да у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне
набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке које садржи податке из Прилога 3К.
29. Обавештење о избору понуђача или обустави поступка: Наручилац је дужан да одлуку о додели
уговора или обустави поступка достави свим понуђачима на начин да је понуђачи приме у најкраћем
могућем року. Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац мора
имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се
послати препоручено са повратницом. Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука
достављена дана када је пријем одбијен.
30. Увид у документацију: Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном
поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о
чему може поднети писмени захтев наручиоцу. Наручилац је дужан да му, омогући увид у
документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана
од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН (заштита
података).
31. Закључење уговора: Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен
уговор у року од пет дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако наручилац
не достави потписан уговор понуђачу у предвиђеном року, понуђач није дужан да потпише уговор што
се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је
поднет благовремен захтев за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи
уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем. Ако је у овом случају због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег
најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о
додели уговора. Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају
постојања сукоба интереса.
32. Измене уговора о јавној набавци: Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да
дозволи промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога (промена цена
у периоду реализације уговора који доводи у питање могућност извршења уговора). Ако наручилац
намерава да измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе одлуку о измени уговора која садржи
податке у складу са Прилогом 3Л. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана доношења објави
одлуку на Порталу јавних набавки и достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској
институцији.
33. Обавештење о закљученом уговору: Наручилац је дужан да објави обавештење о закљученом
уговору о јавној набавци у року од пет дана од дана закључења уговора.
34. Заштита права понуђача: Заштиту права понуђача, у свим фазама поступка јавне набавке,
обезбеђује Комисија за заштиту права. Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има
интерес да закључи уговор о конкретној јавној набавци, пословно удружење у име заинтересованог
лица, Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански
надзорник. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 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 три дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о додели уговора
и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема
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одлуке. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу, у складу са чланом 156., став 1 тачка 2 Закона о јавним набавкама од 40.000,00 динара на текући
рачун бр: 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50 016., сврха: Републичка административна такса
– захтева за заштиту права, јавна набавка број: ЈНМВ - Д број 22/2013. О поднетом захтеву за заштиту
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права.
35. Aнтикорупцијска правила: Наручилац је обавезан да предузме све потребне мере како не би
дошло до корупције у планирању јавних набавки, у поступку јавне набавке или током извршења уговора
о јавној набавци, како би се корупција правовремено открила, како би биле отклоњене или умањене
штетне последице корупције и како би учесници у корупцији били кажњени у складу са законом.
За могуће, а непоменуте ситуације у конкурсној документацији у процесу ове набавке примењују се
oдредбе Закона о јавним набавкама.
Све информације у вези јавне набавке можете добити на телефон +381 11/3951-197 и 069/2233-750 email svetlana.nikolic@alims.gov.rs - контакт особа Светлана Николић.

1. Ивана Божић, дипл. биолог, председник
2. Миловановић Милан, службеник за магацинско
пословање, заменик председника
3. Митровић Драган, курир, члан
4. Ана Цакић, дипл. ек., службеник за јавне набавке, заменик
члана
5. Александра Костадиновић, правник, члан
6. Предраг Јовковић, дипл. ек. службеник за јавне набавке,
заменик члана
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОТИВПОЖАРНИХ ВРАТА
1. Предмет набавке су унутрашња застакљена ПП заокретна двокрилна врата са Ал облогама,
противпожарности Т – 90 мин., димензија 2360 x 2200 са надсветлом димензија 2360/300
мм, опремљена ПП стаклом Ф - 90, дебљине 34 мм, тежине 82кг/м врата, повезана за
противпожарну централу у АЛИМС-у,
2. Налазе се у приземљу, на улазу у пасарелу која води ка монтажном објекту,
3. Врата треба да стоје стално отворена и да се аутоматски активирају само у случају пожара,
4. треба да буду произведена у складу са главним пројектом заштите од пожара АЛИМС – а,
5. да имају механизам за самозатварање,
6. да буду израђена од челичне основне носиве конструкције,
7. да противпожарне изолационе облоге буду неазбестног састава, са завршном облогом од
типских алуминијумских профила 70 и 104 мм.
8. да буду опремљена су стандардном ПП бравом са еуроцилиндром са 3 кључа, ПП
дихтунзима, ПП тракама, ПП PVC најлон кваком, хидрауличним аутоматом за
самозатварање.
9. да главно крило буде опремљено антипаник бравом, механизмом (црне боје), полугом
(црвене боје) и магнетом за држање радног - главног крила у стално отвореном положају.
10. да аутомат буде само на активном - радном крилу,
11. да на помоћном крилу су аутоматски засуни за забрављивање - отварање по потреби,
12. Врата су без прага, са зазором до 10 мм, финално обрађена пластификацијом, у тону по
избору инвеститора, а у складу са стандардном РАЛ картом.
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Табела 1
JAВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА СТАКЛЕНИХ ПРОТИВПОЖАРНИХ ВРАТА
ЈНМВ - Д БРОЈ 22/2013

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Назив Понуђача:

Адреса и седиште Понуђача:
Матични број предузећа:
Порески
(ПИБ):

идентификациони

број

предузећа

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора:

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.
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Табела 1a
JAВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА СТАКЛЕНИХ ПРОТИВПОЖАРНИХ ВРАТА
ЈНМВ - Д БРОЈ 22/2013

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:

1.

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број предузећа:
Порески идентификациони број
предузећа (ПИБ):
Име особе за контакт:

2.

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број предузећа:
Порески идентификациони број
предузећа (ПИБ):
Име особе за контакт:

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду.
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Табела 2
JAВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА СТАКЛЕНИХ ПРОТИВПОЖАРНИХ ВРАТА
ЈНМВ - Д БРОЈ 22/2013

ИЗЈАВА
У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12) под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ПОНУЂАЧ ______________________________ из
____________________ Ул. _____________________________, са матичним бројем ____________________,
испуњавам услове из члана 75. и 76. ЗЈН, за јавну набавку мале вредности са ознаком ЈНМВ - Д БРОЈ
22/2013 НАБАВКА СТАКЛЕНИХ ПРОТИВПОЖАРНИХ ВРАТА и то:
1. као правно/физичко (заокружити ко је понуђач) лице регистровани смо код надлежног органа
_____________________ (навести назив надлежног органа), односно уписани у одговарајући регистар;
2. као правно/физичко (заокружити ко је понуђач) лице ја и мој законски заступник по имену
__________________ јмбг _______________ нисмо осуђивани за неко од кривичних дела, као члан
организоване криминалне групе, нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. као правном /физичком (заокружити ко је понуђач) лицу није ми изречена мера забране обављања
делатности, која је била на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4. као правно/физичко (заокружити ко је понуђач) лице измирио сам доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије и стране државе _________ у којој имам седиште
(празно поље попуњава само понуђач који има седиште у другој држави, остали стављају цртицу);
5. као правно/физичко (заокружити ко је понуђач) изричито наведим да сам поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине;
6. као правно/физичко (заокружити ко је понуђач) лице својом изјавом гарантујем да сам ималац права
интелектуалне својине над предметом набавке ДА/НЕ (заокружити једну од понуђених варијанти);
7. да смо остварили приход од вршења предметних услуга у последњe две године (2011. и 2012. год.) у
износу од ________________________;
8. на мени као на правном/физичком лицу није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно
претходни стечајни поступак.
Ову изјаву дајем ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности и у друге сврхе се не може
користити.

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.
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Табела 3
JAВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА СТАКЛЕНИХ ПРОТИВПОЖАРНИХ ВРАТА
ЈНМВ - Д БРОЈ 22/2013
Назив понуђача:_________________________________
Адреса седишта:_________________________________
Телефон:________________________________________
ПИБ број:_______________________________________
Матични број:____________________________________
Особа за контакт:_________________________________
ПОНУДА бр.__________________
- Понуда се подноси у целости, за све партије: ________________(одговорити са ДА или НЕ)
- Понуда се подноси за партију: _________________________________(навести број партије)
- Понуда се подноси самостално: ___________________________(одговорити са ДА или НЕ)
- Понуда се подноси као заједничка понуда: __________________(одговорити са ДА или НЕ)
- Учесници у заједничкој понуди су: ________________________________________________
У складу са условима из Упутства и конкурсне документације спремни смо да извршимо:
РБ
1

ВРЕДНОСТ (без ПДВ-а):

НАЗИВ
набавка стаклених противпожарних врата
са уградњом
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ:
УКУПНО са ПДВ-ом:

У цену није урачуната евентуална израда подконструкције.
Остали услови понуде:
Рок испоруке и монтаже: ________календарских дана од дана овере шема од стране Наручиоца.Шеме за
Наручиоца оверава одговорни пројектант.
Важност понуде: ___________ (најмање 30 дана)
Услови плаћања: __________________________
Остале погодности: _____________________
Није дозвољено подношење понуда са варијантама.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди.
Уколико заједничка понуда буде оцењена као најповољнија, наручилац ће захтевати од групе понуђача
да поднесу правни акт којим се обавезују на заједничко извршење набавке и којим ће бити прецизирана
одговорност сваког понуђача за извршење уговора.
Прихватљивом ће се сматрати она понуда која у процесу стручне оцене понуда буде оцењена као
благовремена, одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и
која не прелази износ процењене вредности јавне набавке осим у случајевима у којима је то дозвољено
Законом о јавним набавкама.
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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.
Датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.
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Табела 4
JAВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА СТАКЛЕНИХ ПРОТИВПОЖАРНИХ ВРАТА
ЈНМВ - Д БРОЈ 22/2013
Назив понуђача:___________________________________
Адреса седишта:___________________________________
Телефон:__________________________________________
ПИБ број:_________________________________________
Матични број:_____________________________________
Особа за контакт:__________________________________
СТРУКТУРA ЦЕНЕ _____
СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Р.бр

ОПИС

Јед.
мер

Количина

1

2

3

4

ком

1

Набавна
цена (по
јед. без
ПДВ-а)

Остали
трошкови
набавке
(по јед. без
ПДВ-а)

5

6

Набавна
цена (по
јед. са
ПДВ-ом)

Вредност
без ПДВ-а

7=(5+6)x
%ПДВ-а

8=4x(5+6)

Стаклена двокрилна
1.
противппроротивпожарна
врата

са уградњом
Укупно (без ПДВ-а):
ПДВ:
Укупно (са ПДВ-ом):

НАПОМЕНА: Уколико је предмет јавне набавке такав да осим директне набавне цене исказане на
фактури добављача има још трошкова (транспорт, уградња или неки други овде непоменути трошкови),
понуђач треба да их упише у посебну колону бр. 6 остали трошкови набавке“.
Словима:_______________________________________, без ПДВ – а.
Рок испоруке и монтаже: ________календарских дана од дана овере шема од стране Наручиоца.Шеме за
Наручиоца оверава одговорни пројектант.
Услови плаћања: __________________________
Датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

Табела 5
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JAВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА СТАКЛЕНИХ ПРОТИВПОЖАРНИХ ВРАТА
ЈНМВ - Д БРОЈ 22/2013

РЕФЕРЕНЦЕ

Уз ову табелу се достављају потврде најважнијих купаца, којима су у претходне две године испоручена
стаклена противпожарна врата, са износима и датумима закључивања уговора (или копијама фактура) и
приложеним овереним потврдама о испоруци стаклених противпожарних врата издатим од стране
најмање једног купца

Назив купца

Датум закључења
уговора или
фактурисања

Датум:

Место купца

Вредност

Потпис овлашћеног лица:

М.П

страна 18 од 25

Табела 6
JAВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА СТАКЛЕНИХ ПРОТИВПОЖАРНИХ ВРАТА
ЈНМВ - Д БРОЈ 22/2013

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ:

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/2012) и чланом 20
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да
сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности са ознаком ЈНМВ - Д БРОЈ 22/2013 - набавка
стаклених противпожарних врата, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
Ову изјаву дајем ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности и у друге сврхе се не може
користити.
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.

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.
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Табела 7
JAВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА СТАКЛЕНИХ ПРОТИВПОЖАРНИХ ВРАТА
ЈНМВ - Д БРОЈ 22/2013
Овај образац се попуњава у складу са чланом 88. ЗЈН и чланом 19. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.
У складу са чланом 88. став 1 ЗЈН (Службени гласник РС број 124/2012) и чланом 19 Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова понуђач ___________________________________ [навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Р.Б.

ТРОШКОВИ
ПРИПРЕМЕ
ПОНУДЕ
ТРОШКОВИ ПРИБАВЉАЊА СРЕДСТАВА
ОБЕЗБЕЂЕЊА

ИЗНОС:

1
2
3
4
5
6
УКУПНИ ТРОШКОВИ
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:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.
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МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
Број овлашћења: -____________
Датум:___________________
Законски основ: "На основу Закона о меници и Одлуке о општим правилима за обављање директних задужења
по основу овлашћења"
ДУЖНИК:
_______________________________________________________Улица __________________________бр.___,
(пун назив предузећа)

_________

_____

_____________________________, _____________________

поштански бр.

седиште
земља

Матични број: ______________
ПИБ:______________________
Текући рачун број: ________________________ код _________________________-______________________
(назив банке)
(седиште банке)
ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
ПОВЕРИЛАЦ:
Агенција за лекове и медицинска средства Србије, Војводе Степе 458, 11221 Београд, Србија
Матични број: 17616803
ПИБ: 103605344
Текући рачун: 840-712667-07 код Министарства финансија-управа за трезор
Предајемо вам једну бланко (соло) меницу, серијски број __________________ као средство финансијског
обезбеђења за (озбиљност понуде/добро извршење посла) у (поступку набавке са ознаком _______________/
уписати ознаку поступка

по уговору _________________________________бр._______ од __.__.______ године.
(уписати назив уговора)

Потпсивањем овог овлашћења-дужник овлашћује повериоца да иницира налог за наплату средстава са рачуна
дужника у складу са условима наведеним у овлашћењу, а банку дужника овлашћује да задужи рачун дужника у
складу са налогом повериоца.
Ово овлашћење је неопозиво и издаје се у 2 примерка, од којих је један за банку дужника, а други за повериоца.
Овлашћење је једнократно, са највишим износом обавезе од ____________________ динара и издаје се са роком
важења не дужим од __.___.________ године.
(уписати датум)

Датум издавања овлашћења је: __.__._______. године
ДУЖНИК/ ИЗДАВАЛАЦ
_______________________
(овлашћењо лице-функција)
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МОДЕЛ
УГОВОР О ИСПОРУЦИ И УГРАДЊИ ПРОТИВПОЖАРНИХ ВРАТА
Закључен између:
1. АГЕНЦИЈE ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА СРБИЈЕ, са седиштем у Београду, Ул.
Војводе Степе бр. 458, матични број 17616803, ПИБ 103605344, број рачуна: 840-712667-07 Министарство финансија и привреде управа за трезор, телефон: ____________________, телефакс:
____________________ кога заступа в.д. директора спец. др. мед. Саша Јаћовић, као Купац, са једне
стране, и
2. __________________________________________________________,
са
седиштем
у
____________________, Ул. ____________________ бр. _____, матични број ____________________,
ПИБ ____________________, број рачуна: ____________________ назив банке: ____________________,
телефон:
____________________,
телефакс:
____________________
кога
заступа
________________________________________, као Продавац, са друге стране
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је уз претходно обављену процедуру, поштујући одредбе Закона о јавним
набавкама Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. 22/2013, по којем је извршен
избор Продавца __________________________ из ________________, за набавку двокрилних
противпожарних стаклених врата сагласно одлуци директора број 01-___ од ___.___.2013. године.
Члан 3.
Предмет овог уговора је набавка унутрашњих застакљених ПП заокретних двокрилних, врата
противпожарности Т – 90 мин., димензија 2360 x 2200 са надсветлом димензија 2360/300 мм, опремљена
ПП стаклом Ф - 90, дебљине 34 мм, тежине 82кг/м врата која треба да буду урађена тако да се могу
повезати за постојећу противпожарну централу Купца.
Члан 4.
Комерцијални и други услови које је Извршилац дао у понуди бр. ___________, наш број
___________________________ од ___________ године при конкурисању као понуђач у поступку јавне
набавке мале вредности, а на основу које је Комисија одабрала извршиоца, саставни су делови овог
уговора.
Члан 5.
Вредност уговорених двокрилних противпожарних застакљених врата, без ПДВ-а је
__________________ динара. ПДВ износи __________________ динара а укупна уговорена вредност
противпожарних
вратаса
ПДВ-ом
је
________________________
динара
(и
словима:
__________________________________).
Члан 6.
Цена артикала је утврђена понудом Продавца и обухвата цену врата са уградњом на месту које одреди
Купац. У цену није урачуната евентуална израда подконструкције.
Члан 7.
Продавац се обавезује да противпожарна врата испоручи и угради у року од ________календарских
дана од дана овере шема од стране Купца. Шеме за Купца оверава одговорни пројектант.
Члан 8.
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Купац се обавезује да Продавцу плати уговорене артикле ________________________.Уколико Купац не
изврши плаћање у договореним роковима, Продавац задржава право да прекине реализацију овог
уговора.
Члан 9.
Обавеза је Продавца да противпожарна врата која испоручује буду прописно упакована и
транспортована у складу са стандардима за ту врсту производа, што подразумева да су иста обезбеђена
од свих могућих механичких и других оштећења у току нормалног транспорта, утовара, претовара и
истовара.
Члан 10.
Продавац ће након испоруке и уградње противпожарних врата Купцу доставити следећа документа:
комерцијалну фактуру, отпремницу, гаранцију, атест домаћег (ако се ради о домаћем производу) или
иностраног надлежног органа (ако се ради о увозним вратима) потребне ватроотпорности (90 мин) за
комплет уграђених врата, атесте произвођача делова за противпожарна врата (за противпожарно стакло,
пп испуну, шарке, пп браву, заптивне траке и остало) и царинске декларације о увезеном материајлу или
готовом производу
Члан 11.
Квалитет испоручених противпожарних врата мора у свему одговарати техничкој спецификацији,
документацији достављеној у понуди, достављеним атестима, законским прописима, техничким
нормативима и важећим домаћим и међународним стандардима прописаним за ту врсту производа.
Продавац одговара за стабилност уграђених врата и сноси све евентуалне штете које могу бити
узроковане његовом кривицом.
Члан 12.
Купац је дужан да евентуалне примедбе на квалитет испоручених врата и њихову уградњу комисијски
констатује, а записник достави Продавцу у року од 15 дана од дана пријема и уградње.
Члан 13.
Продавац ће на дан закључења уговора доставити Купцу меницу, као средство финансијског обезбеђења
у висини 100% од примљеног аванса за осигурање авансног плаћања и од 10% од вредности из уговора
са ПДВ-ом на име обезбеђења доброг извршења посла Ако продавац предвиђено средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла не достави у предвиђеном року, уговор ће бити закључен са првим
следећим са бодовне листе понуђача. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла траје
најмање три дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства обезбеђења мора да се продужи.
Наручилац не може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека рока трајања, осим
ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.
Члан 14.
Купац се обавезује да Продавцу у циљу реализације уговора омогући несметан приступ у просторије у
којима ће бити уграђена противпожарна врата. Извођач радова се обавезује да приликом уградње врата
испоштује све законске мере заштите на раду и заштите животне средине, а да по завршеним радовима
уклони преостали материјал и опрему, очисти простор од отпадака и остави га у стању у којем га је
затекао пре уградње противпожарних врата.

Члан 15.
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Продавац се обавезује да ће све податке везане за наручиоца услуге и његово пословање, који му буду
доступни приликом сарадње по овом уговору, као и услове пословања по овом уговору, чувати као
пословну тајну, како за време трајања овог уговора, тако и по његовом престанку, те да их неће
користити за стицање сопствене користи, нити неовлашћено откривати трећим лицима, обзиром да је то
противно пословању Наручиоца услуге и може да штети његовим интересима и пословном угледу.

Члан 16.
Овај уговор се склапа на период од једне године, или краћи период, до његове реализације (испоруке и
уградње противпожарних врата) при чему уговорне стране могу споразумно раскинути уговор у случају
његовог неиспуњавања и пре истека уговореног рока уз писмено обавештење друге стране 15 дана пре
раскида, с тим да свака уговорна страна изврши преузете обавезе до раскида уговора.
Члан 17.
Уговорне стране ће бити у потпуности или делимично ослобођене обавеза које проистичу из овог
уговора уколико на њихово извршење буду утицале околности ван њихове контроле које су се десиле
после закључења овог уговора, а које се нису могле предвидети и чије се последице нису могле
спречити услед више силе.
Члан 18.
Ни једна уговорна страна нема право да преноси своја права и обавезе по овом уговору на било коју
трећу страну без претходног писменог одобрења друге стране.
Уколико у току важења уговора дође до било каквих промена назива или других статусних промена
уговорних страна сва права, обавезе и одговорности уговорне стране код које су настале поменуте
промене прелазе на њеног правног следбеника.
У случају објаве стечаја једне од уговорних страна, друга уговорна страна има право да раскине овај
уговор.
Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају првенствено договором, а уколико то не
успеју уговара се надлежност Привредног суда у Београду.
За све остале међусобне обавезе, примењиваће се услови из основне понуде, а ако у њима нису
дефинисане, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 20.
Све измене и допуне овог уговора сматраће се важећим само ако су сачињене у писменој форми,
одобрене и потписане од обе уговорне стране.
Члан 21.
Овај уговор је сачињен у 4 (четри) равноправна примерка, од којих по 2 (два) припадају свакој уговорној
страни.

НАРУЧИЛАЦ

ИЗВРШИЛАЦ

________________________________
_______________________________
в.д. дир. спец. др мед. Саша Јаћовић
напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној
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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
набавк.е.

Конкурсна документација има 25 стране
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