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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), у
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јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 4-92/2017-II од 11.04.2017. године и Решења о образовању комисије
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I ОПШТИ ПОДАЦИ O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Пландиште,Пландиште, Војводе
Путника    бр. 38, интернет страница: www.plandiste-opstina.org.rs

2) Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку,
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3) Опис предмета: Организација акцијe сузбијања адултних форми комараца, ларви комараца
са земље, сузбијање кућних форми комараца, сузбијање крпеља као и системска дератизација
на територији општине Пландиште.

4) Назив и ознака из општег речника набавки: – Услуге запрашивања из ваздуха,
шифра 60441000.

5) Особа за контакт: Бранка Пантић, e-mail: branka.pantic@plandiste-opstina.rs.
Контакт искључиво радним данима и у радно време Наручиоца – од 07.00 до 15.00 сати.

II           ВРСТА УСЛУГЕ, ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, ОПИС УСЛУГЕ И КОЛИЧИНА

1. ВРСТА УСЛУГЕ:
Организација акцијe сузбијања адултних форми комараца, ларви комараца са земље, сузбијање
кућних форми комараца, сузбијање крпеља као и системска дератизација на територији
општине Пландиште.

2. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
С обзиром на процену да ће се бројност комараца и даље повећавати на територији општине
Пландиште, ради предузимања мера заштите и спречавања ризика од појаве заразних болести,
неопходно је обухватити све доле наведене услуге.

Планиране мере:

Услугу сузбијања ларви комараца са земље потребно је извршити у току сезоне у периоду април –
октобар на укупној површини од 200 хектара на локалитетима на територији Oпштине Пландиште, који
обухватају канале и баре на територији урбаног дела свих насеља, као и ван насељених места. Третман
треба да се изводи континуално уз редован мониторинг бројности ларви на локацијама. За сузбијање
користе се биоцидни препарати на бази (BTI   i Diflubenzurona) „или одговарајуће“ који се стављају у
промет као биолошки и хемијски ларвицид (по потреби) за које је потрбно одобрење за стављање у
промет у складу са законом.

Услугу сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље потребно је извршитити у два
третмана, у току сезоне (мај-септембар) на површини од 1.903 хектара (један третман), на
локалитетима који обухвата урбани део насељених места са повећаном бројношћу комараца. Локалитети
су сва насељена места општине Пландиште.

За сузбијање користи се биоцидни препарат на бази (Deltametrin) „или одговарајуће“ (хемијски
инсектицид) за професионалну употребу за сузбијање комараца у отвореном простору прскањем
са земље из УЛВ уређаја, у складу са Упутством за употребу.

Услугу сузбијања одраслих форми комараца уређајима из авиона потребно је извршити у једном
третману, у току сезоне (мај-октобар) на површини од 1.903 хектара, која обухвата локалитете
насељених места са околином: сва насељена места општине Пландиште.
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За сузбијање користи се биоцидни препарат на бази ( Lambda-Cihalotrin) „или одговарајуће“ који се
ставља у промет као хемијски инсектицид за професионалну употребу (УЛВ формулација) за сузбијање
одраслих јединки комараца у отвореном простору и примењује се из авиона, у складу са Упутством за
примену.

Услугу сузбијања кућних форми комараца потребно је извршити у једном   третману, у току сезоне
(април-мај) на локалитетима на територији Општине Пландиште, који обухватaју улазе и подруме
стамбених вишеспратних зграда и јавних установа ( 70 улаза ) и то: Војводе Путника, Хајдук Вељкова,
Карађорђева у Пландишту, Јанка Чмелика у Хајдучици и Маршала Тита у Великој Греди, основним
школама у Пландишту, Хајдучици и Великој Греди са одељењима на територији свих насељених места
општине, суд у Пландишту, зграда катастра, зграда општине, зграда полиције и пограничне полиције,
зграда Ватрогасне јединице, зграда културног центра, месне канцеларије у свих 12 насељених места,
дом здравља и 12 амбуланти насељених места општине, некадашња зграда Агробаната, зграда тржног
центра. За сузбијање користи се биоцидни препарат на бази ( Alfa cipermetrina) „или одговарајуће“ који
се ставља у промет као хемијски инсектицид за који је потребно одобрење за стављање у промет у складу
са законом.

Услугу сузбијања крпеља извршити на површини од 200 ха у једном третману пролећни на свим
јавним парковским и излетишним површинама на подручју свих насељених места општине. За
третитрање користи се препарат на бази ( Lambda-Cihalotrin) „или одговарајући“.

Услугу систематске дератизације потребно је извршити минимум у два третмана у јавним
установама, 3 основне школе са одељењима, дечији вртић са одељењима, све верске установе, месне
канцеларије, водозахвати у свим насељеним местима, Дом здравља и 12 амбуланти, зграда општине,
зграда полиције и пограничне полиције, зграда Ватрогасне јединице, зграда културног центра у току
сезоне (мај-октобар), затим на локалитетима на територији Општине Пландиште, који обухватају канале
на територији урбаног дела општине као и канализациони систем, односно шахтови (580 комада),
Постројење за пречишћавање отпадних вода насеља Пландишта и Хајдучица, депонија у Пландишту,
један круг, и систематска дератизација 4.844 домаћинстава у количини од 1 кг по домаћиству у свим
насељеним местима општине (сва домаћинства). За сузбијање користи се биоцидни препарат на бази (
Brodifakuma ) „или одговарајуће“ у следећим формулацијама: Пелете, формулација Парафина
(парафински мамац) или зрно, који се ставља у промет као хемијски родентицид за који је потребно
одобрење за стављање у промет у складу са законом.

За обављање послова који су предмет ове јавне набавке, Извршилац обезбеђује препарате који су
стављени  у промет и  користе се у  складу  са прописима којима се уређују  хемикалије и  биоцидни
производи.

Извршилац обезбеђује уговор о ангажовању авиона и посаде авијације са обавезним уређајима за GPS
праћење у акцији сузбијања комараца.

Пре почетка третмана уређајима из авиона, Извршилац прибавља сагласност од стране одељења
надлежног за послове заштите животне средине Општине Пландиште.

За реализацију   услуге сузбијања комараца, Извршилац мора ангажовати обучене теренске екипе под
руководством стручних лица обучених за обављање послова дезинсекције и мора поштовати све мере
заштите на раду.

Извршилац је одговоран за спровођење мера којима се штити здравље људи и домаћих животиња, као и
заштита животне средине сходно важећој законској регулативи.
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Табеларни приказ:

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 2017-2019 године
број третмана ха УКУПНО ха

Сузбијање адултних форми комараца
авионом 1 1.903 1.903
са земље 2

+
1.903 3.806

Сузбијање ларви комараца са земље
хемијски 1 200 200

Сузбијање кућних форми комараца
хемијски 1 70 улаза 70 улаза

Сузбијање крпеља
хемијски 1 200 200

Системска дератизација града и свих насељених места

број третмана број домаћинстава УКУПНО домаћинстава

домаћинства у свих 14
места 2

4.844 9.688

канализационе шахте
(580 ком) 2

Јавне површине
(установе, основне и

средње школе, верски
објекти ...према
спецификацији)

2

Понуђена услуга мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким
карактеристикама. Акције сузбијања комараца и крпеља са земље и из авиона изводиће се у
договору са Наручиоцем и Комуналним инспектором општинксе управе Пландиште.

Наручилац ће својим налогом прецизно одредити време акције, тачно подручје, руту
кретања према околностима на терену односно термине (дан и сат) почетка рада сузбијања
одраслих форми комараца из авиона и са земље, као  и ларвицидних форми према
резултатима мониторинга, у складу са временским и другим прописаним ограничењима.
Током извођења акције сузбијања комараца из авиона потребно је обезбедити одобрење
надлежних органа и инспекција за заштиту животне средине Општине Пландиште, а пожељно је
и њихово присуство на аеродрому;
Након изведене акције извођач доставља извештај о обиму и начину обављеног посла и
извршеним услугама са коментаром, најкасније 7 дана
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3. ОПИС УСЛУГЕ И КОЛИЧИНА
Површине до 1.903 хектара за третман одраслих форми комараца из ваздуха и са земље од око
3.806 хектара као и ларвицидних форми су оквирне, а третмани ће се вршити на површинама и
броју третмана у складу са потребама наручиоца.
Третирање одраслих форми комараца из авиона у великом броју случајева даје задовољавајуће
ефекте, нарочито на локацијама на којима постоје сталне водене површине и густо растиње, као
што су ободни делови града, приобаља Канала, слабо насељена подручја са великим површинама
и значајним шумским комплексима.

ТАБЕЛА СРЕДСТВА ЗА ТРЕТИРАЊЕ

Препаратe за обављање третмана који су предмет ове јавне набавке, обезбеђује Понуђач. Као и
сву потребну опрему и заштитна средства за ефикасно, квалитетно  и безбедно вршење
уговорених послова; Однос препарата и раствора се утврђује према спецификацији произвођача
препарата. Понуђач обезбеђује механизацију, препарате и друга средства потребна за извршење
предметне услуге.

Уз понуду приложити дозволу за коришћење инсектицида за професионалну употребу
( Решење Агенције за хемикалије којим се одобрава употреба и коришћење средстава за
третирање).

Врсте препарата

Дозвола
коришћења

Решење/Службе
ни лист/гласник

Цена третмана
по хектару

Адултицидн
и

третман из
ваздухаАдултицидн

и
третман са

земљеЛарвицидни
третман са земље

(хемијским
средствима)

Сузбијање кућних
форми комараца

Сузбијање крпеља

Дератизација
насељена

местаКанализационе
шахте

Јавне површине



7

НАПОМЕНА:
Пре подношења понуде, Понуђач је у обавези да изврши обилазак терена на којој ће се изводити
акције које су предмет јавне набавке а све у циљу припремања прихватљиве понуде.
Контакт особа Наташа Боројевић Општинкса управа Пландиште 062/8098620.
Локацију је могуће обићи сваког четвртка у периоду од 10 до 14 часова осим на дан отварања.
Понуђачи који обиђу терен добиће потврду потписану од стране Наручиоца коју су обавезни да
приложе уз Понуду.
ПОНУЂАЧ је дужан да по обиласку терена исти детаљно прегледа и брижљиво проучи и да
достави у писаном облику Наручиоцу евентуална питања на разматрање и даље поступање.
Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате неће се узете у
обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извршења услуге;

М.П.
САГЛАСАН
ПОНУЂАЧ

читко име и
презиме

_
потпис
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

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

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

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75.
став
1. тачка 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
(члан
75. став 1. тачка 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији (члан 75.
став 1. тачка 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде (члан 75. став 2. Закона).
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке
Решење надлежних министарстава за одобравање послова дезинфекције, дезинсекције и
дератизације;
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

1) Да располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке,
што подразумева да у претходне две године од дана објављивања јавног позива није имао
блокаду на својим пословним рачунима;

2) Да располаже пословним капацитетом што подразумева да је понуђач у периоду од
три године (2014,2015,2016) од дана објављивања позива за подношење понуда извршио најмање
- 10 услуга сузбијања ларви
- 20 услуга адултицидног третмана сузбијања комараца
- 5 услуга сузбијања кућних форми комараца
- 5 услуга сузбијања крпеља
- 10 услуга системске дератизације

у општинама и градовима са минимум 10.000 становника ( по званичном попису Републике
Србије из 2011. године)

- Да понуђач поседује ( има) сертификате SRPS ISO 9001, 14001 и 18001 и
- ЕN 16636/2015 ( за област дератизација, дезинсекција и дезинфекција)

4) Да располаже техничким капацитетом што подразумева да располаже са најмање
- 2 авиона са опремом за навигацију и уређајем за апликацију гранула и
микронирање.
- 1 транспортно теретно возило минималне носивости 3 tone, за превоз препарата које
је
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оспособљено за превоз опасних материја у складу са чланом 23. Закона о транспорту опасне робе
( „Сл Гласник РС 104/16)
- најмање 10 теретних возила са 10 GPS уређаја ( могу и ручни GPS )
- најмање 10 ULV уређаја за сузбијање комараца са земље

5) Да располаже кадровским капацитетом што подразумева да има најмање
Да у месецу који претходи месец давања понуде ( март ) као и у моменту давања понуде и
све време важења уговора располаже минималним кадровским капацитетом односно да
понуђач има у радном односу на неодређено време и одређено време или ангажовано другим
одговарајућим уговором сходно одредбама закона о раду за уговорени период набавке
запослене на следећим радним местима:

1 лекар епидемиолог са важећом лиценцом Лекарске коморе Србије – ангажован
на неодређено време;

1 ветеринар са важећом лиценцом Ветеринарске коморе Србије – ангажован на неодређено
време;

4 санитарна техничара ( IV или VI ) степен стручне спреме, са важећим лиценцама
издатим од стране Кморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије –
ангажовани на
неодређено и одређено време или уговор о радном ангажовању ван радног односа;

10  (минимум) оперативних извшилаца који су оспособљени за рад са биоцидима у програмима
јавног здравља од којих 1 мора поседовати АДР дозволу - на неодређено и одређено време или
уговор о радном ангажовању ван радног односа;

1.1.1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове наведене у поглављу III Конкурсне
документације тачка 1.1 и то од 1) до 3) и тачку 5), а услов из тачке 4), члан 75. став 1. тачка 5)
Закона, само уколико је подизвођач ангажован за послове за које је неопходно да испуњава
наведене услове.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни све
обавезне услове наведене у поглављу III Конкурсне документације тачка 1.1 и то од тачке 1) до
3) и тачку 5), а услов из из тачке 4), (члан 75. став 1. тачка 5) Закона) - дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
Додатни услов наведен у поглављу III Конкурсне документације тачка 1.2. под 1) испуњава
сваки члан групе посебно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач
доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона

Доказ:
- Понуђач у статусу правног лица доставља: извод из регистра Агенције за

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
- Понуђач предузетник доставља: извод из регистра Агенције за привредне регистре,

односно извод из одговарајућег регистра.
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2) Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона

Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју
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 и 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
Министарства унутрашњих послова, којим се потврђује да законски заступник понуђача, односно
сваки законски заступник - уколико понуђач има више законских заступника, није осуђиван за
кривична дела против привреде,  кривична дела против животне средине,  кривично дело
примања и давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту пребивалишта или рођења законског заступника).

Предузетници и физичка лица:
1)  Извод из  казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова, којим  се потврђује да није осуђиван за  кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може
поднети према месту пребивалишта или рођења).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона
Доказ:
1) Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе
и
2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре,
који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs) не
морају да доставе доказе из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

4) Услов из члана 75. став 2. Закона
Доказ:
1) Потписан и оверен Образац изјаве да је при састављању понуде поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде – Образац 6.

5.Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона
Доказ:
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке –
Решење надлежних министарстава за одобравање послова дезинфекције, дезинсекције и
дератизације;
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1.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач
доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов у погледу финансијског капацитета:
Да Понуђач у претходне две године од дана објављивања јавног позива није имао
блокаду на својим пословним рачунима;

Доказ:
Правно лице:
1) Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Принудна наплата,
Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога-Крагујевац, за период од претходне
две године од дана објаве позива.

Предузетници ПДВ обвезници, предузетници који воде пословне књиге по систему
простог/двојног књиговодства:
1) Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Принудна наплата,
Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога-Крагујевац, а која ће обухватити захтевани
период.
Ову потврду понуђач није дужан да доставља уколико су тражени подаци јавно доступни
на интернет страници Народне банке Србије.

2. Услов у погледу пословног капацитета:
Да је у последње три године (2014,2015,2016) пружио најмање 10 услуга сузбијања ларви
у општинама и градовима са минимум 10.000 становника (по званичном попису
Републике Србије из 2011. године)

Доказ: 10 уговора у последње три године ( 2014,2015,2016) у општинама и градовима са
минимум 10.000 становника ( по званичном попису Републике Србије из 2011. године),
списак пружених услуга сузбијања ларви и потврде и  копије уговора Наручиоца о
извршеним услугама.

Да је у последње три године (2014,2015,2016) пружио најмање 20 услуга адултицидног
третмана сузбијања комараца у општинама и градовима са минимум 10.000 становника
( по званичном попису Републике Србије из 2011. године)

Доказ: 20 уговора у последње три године у општинама и градовима са минимум 10.000
становника ( по званичном попису Републике Србије из 2011. године), списак пружених
услуга адултицидног третмана и потврде и копије уговора Наручиоца о извршеним услугама

Да је у последње три године (2014,2015,2016) пружио најмање 5 услуга сузбијања кућних
форми комараца у општинама и градовима са минимум 10.000 становника ( по
званичном попису Републике Србије из 2011. године)

Доказ: 5 уговора услуга сузбијања кућних форми комараца у последње три године у
општинама и градовима са минимум 10.000 становника ( по званичном попису Републике
Србије из 2011. године) списак пружених услуга сузбијања кућних форми комараца, потврде
и копије уговора наручиоца о извршеним услугама.

Да је  у последње  три године (2014,2015,2016) пружио најмање 5 услуга сузбијања
крпеља у општинама и градовима са минимум 10.000 становника ( по званичном
попису Републике Србије из 2011. године)
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Доказ: 5 уговора услуга сузбијања крпеља у последње три године у општинама и
градовима са минимум 10.000 становника ( по званичном попису Републике Србије из
2011. године) списак пружених услуга сузбијања крпеља, потврде и копије уговора
наручиоца о извршеним услугама.

Да је пружио најмање 10 услуга системске дератизације у последње три године
(2014,2015,2016) у општинама и градовима са минимум 10.000 становника ( по
званичном попису Републике Србије из 2011. године)

Доказ: 10 услуга системске дератизације у последње три године (2014,2015,2016)  у
општинама и градовима са минимум 10.000 становника ( по званичном попису Републике
Србије из 2011. године)   списак пружених услуга системске дератизације, потврде и
копије уговора наручиоца о извршеним услугама.

Да понуђач поседује ( има) сертификате SRPS ISO 9001, 14001 и 18001 и ЕN 16636/2015
(за област дератизација, дезинсекција и дезинфекција)

Доказ: копије важећих сертификата SRPS ISO 9001, 14001 и 18001 и ЕN 16636/2015 ( за
област дератизација, дезинсекција и дезинфекција)

4. Услов у погледу техничког капацитета:
Да Понуђач располаже са најмање два авиона са опремом за навигацију и уређајем
за апликацију гранула и микронирање.
Доказ: уверење о регистрацији и пловидбени картон за авион, Уговор о извођењу авио
радова или Уговор о закупу

Да Понуђач поседује најмање 1 транспортно теретно возило минималне носивости 3 tone, за
превоз препарата које је оспособљено за превоз опасних материја у складу са чланом 23.
Закона о транспорту опасне робе ( „Сл Гласник РС 104/16)

Доказ: Саобраћајна дозвола за возило преко 3 tone и теретна возила, као и Потврда за
возило преко 3 tonе да је оспособљено за превоз опасног терета, Полиса осигурања за возило
преко 3 tone и теретна возила.

Да Понуђач поседује најмање 10 теретних возила са 10 GPS уређаја (могу и ручни GPS)

Да Понуђач поседује најмање 10 ULV уређаја за сузбијање комараца са земље
Доказ: Пописна листа за GPS уређаје и ULV уређаје

5. Услов у погледу кадровског капацитета:
Да у месецу који претходи  давању понуде (март) као и у моменту давања понуде
располаже минималним кадровским капацитетом односно да понуђач има у радном
односу или ангажовано другим одговарајућим уговором сходно одредбама закона о
раду за уговорени период набавке запослене на следећим радним местима:

1 лекар епидемиолог са важећом лиценцом Лекарске коморе Србије – ангажован
на неодређено време;

2 ветеринар са важећом лиценцом Ветеринарске коморе Србије – ангажован на неодређено
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време;
5 санитарна техничара ( IV или VI ) степен стручне спреме, са важећим лиценцама

издатим од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије –
ангажовани на неодређено и одређено време или уговор о радном ангажовању ван радног
односа;

10 (минимум) оперативних извшилаца који су оспособљени за рад са биоцидима у
програмима јавног здравља од којих 1 мора поседовати АДР дозволу - на неодређено и
одређено време или уговор о радном ангажовању ван радног односа;

Доказ:
Уговори о раду за радно ангажоване на неодређено и одређено време или уговор о радном
ангажовању ван радног односа, фотокопије М образаца, фотокопије важећих лиценци Лекарске и
Ветеринарске коморе, копије важећих потврда о оспособљености за рад са биоцидима у
програмима јавног здравља, АДР дозвола за возача;

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и члана
75. став 2. Закона,
а услов из тачке 5) Закона - дужан је да докаже понуђач из групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Доказе о испуњености додатних услова наведених у поглављу III Конкурсне документације
тачка 1.2. достављају чланови групе заједно, а доказ о испуњености услова да није био у блокади
доставља сваки члан групе посебно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ о испуњености
услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона - за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико у понуди нису приложени наведени докази о испуњености услова из чл. 75. и 76.
Закона, као и услова из Конкурсне документације или нису достављени други докази о
испуњавању тражених услова, понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних
недостатака.

Докази о испуњености услова из Закона и Конкурсне документације 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 приложених доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року не достави на увид наручиоцу оригинал или
оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача испуњеност обавезних услова из
члана
75. став 1 тачка 1) до 4) доказују достављањем Решења о упису у регистар понуђача.Исто
важи и за чланове групе понуђача као учеснике у заједничкој понуди.

Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање испуњености
услова мора бити оверена од надлежног органа државе у којој понуђач има седиште (управног
или судског
органа, односно привредне коморе) односно амбасаде те државе у Републици Србији и
достављена у преводу на српски језик, овереном од стране овлашћеног судског тумача за
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предметни страни језик.

Наручилац задржава право 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 понуда, 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 и одговарајући доказ за то, наручилац ће
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може
уместо доказа приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу, оверену пред судским  или управним органом, јавним  бележником  или
другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања достави наручиоцу писано обавештење о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно до
закључења уговора, као и током важења уговора, и да промену документује на прописани начин.
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.

У случају да две или више понуда буду имале исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је у обрасцу понуде (Образац
1) понудио дужи рок плаћања.
У случају да две или више понуда буду имале исту најнижу понуђену цену и исти рок плаћања,
као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је у Обрасцу понуде (Образац
1), дао дужи рок важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем
жреба.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку
најнижу понуђену цену, исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну
кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити
записник извлачења путем жреба. Наручилац ће вредновати само понуде у којима су понуђачи
одговорили на захтеване услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације –
одговарајуће и прихватљиве понуде.

Понуда за коју је Наручилац утврдио да је неприхватљива неће се вредновати, а понуђач је
не може накнадно допунити нити изменити како би је учинио прихватљивом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда се подноси на српском језику.
Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на
српски језик оверен од судског тумача за предметни страни језик.

2. САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ И НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА
Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део Конкурсне документације, а у зависности
од тога како понуђач наступа у понуди.
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи, текста, заокруживању
понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити уз параф и оверу
печатом.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

Понуђач доставља следећу документацију (доказе и обрасце):
1) Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. и 76. Закона, наведене

и описане у делу Конкурсне документације: „III Услови за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“ (у даљем тексту:
Услови за учешће).

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка понуда, потребно
је доставити потребне доказе за све подизвођаче, односно све чланове групе понуђача, у свему
у складу са упутством датим у Условима за учешће.

2) Образац 1. – Образац понуде,
3) Споразум о заједничком наступању (уколико понуду подноси група понуђача),
4) Образац 2. –Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни,
5) Образац 3. - Образац трошкова припреме понуде,
6) Образац 4. – Образац изјаве о независној понуди,
7) Образац 6. - Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа,
8) Образац 7. - Образац изјаве понуђача о пословном капацитету,
9) Образац 7А – Потврда да су услуге реализоване у складу са уговорним обавезама;
10) Образац 9. - Образац изјаве понуђача о кадровском капацитету,
11) Модел уговора,

Понуђач подноси понуду непосредно на писарници или путем поште, у затвореној коверти или
кутији, овереној печатом на адресу наручиоца: Општина Пландиште, Пландиште, 26360, Војводе
Путника бр 38, са назнаком „Понуда за јавну набавку услуга – УСЛУГА СУЗБИЈАЊА ЛАРВИ
И ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА, КРПЕЉА И СИСТЕМСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, редни број ЈН 10/2017 НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуда мора бити затворена на такав начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су
примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.
Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у Позиву за подношење понуда сматраће се
неблаговременом,  а наручилац ће је по окончаном поступку  јавног отварања понуда
вратити неотворену понуђачу, са назнакoм да је поднета неблаговремено.

Рок за подношење понуде је: 22.05.2017. године до 12.00 часова.



17

Место, време и начин отварања понуда: Понуде ће бити отворене јавно 22.05.2017. године
у 12,30 часова на адреси Наручиоца, ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ, Пландиште, 26360, Војводе
Путника бр 38. Мала сала.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
У поступку јавног отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача, који су дужни да Комисији за јавну набавку, непосредно пре почетка јавног
отварања понуда, предају овлашћење за учешће у поступку отварања понуда које мора бити
оригинал, са бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано од стране
одговорног лица понуђача.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач у понуди може да наступи:
- самостално (понуду подноси самостално и самостално извршава јавну
набавку),
- са подизвођачем (понуђач који извршење јавне набавке делимично поверава подизвођачу)
и
- као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједно извршавају јавну
набавку).

4.1. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде – Образац 1, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
понуду подноси самостално, са подизвођачем или понуду подноси као заједничку понуду.

4.2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Ако понуђач понуду подноси са подизвођачем дужан је да у својој понуди, наведе да ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу, назив и седиште подизвођача, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (а који не може бити већи од 50%
укупне вредности набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број
подизвођача.
Ако понуђач који наступа са подизвођачем закључи  уговор са наручиоцем,  сваки
ангажовани подизвођач мора бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености услова за учешће.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу III Конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава
преко тог подизвођача. У наведеном случају наручилац је дужан да омогући добављачу да
приговори ако потраживање није доспело.
У случају да се доспела потраживања преносе дирекно подизвођачу, односно у случају промене
повериоца у уговорном односу, примењују се одредбе чл. 436. – 453. Закона о
облигационим односима („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89 „Сл.
Лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. Лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља).

4.3. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
У случају подношења заједничке понуде саставни део понуде је споразум потписан и оверен од
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одговорних лица сваког члана групе понуђача, којим се чланови групе понуђача 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;

- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу
уговора.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце
дате у конкурсној документацији (изузев образаца изјава датих под кривичном и материјалном
одговорношћу које морају бити потписане од овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверене печатом) потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом
оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као
саставни део заједничке понуде.

5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем у року
за подношење понуда.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно
доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ,
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА БР. 38 са назнаком:
- „Измена понуде у отвореном поступку за јавну набавку услуге – Сузбијања ларви и

одраслих форми комараца, крпеља и системска дератизација на територији општине
Пландиште, редни број ЈН10/2017, НЕ ОТВАРАТИ“, или

- „Допуна понуде у отвореном поступку за јавну набавку услуге - Сузбијања ларви и
одраслих форми комараца, крпеља и системска дератизација на територији општине
Пландиште, редни број ЈН10/2017, НЕ ОТВАРАТИ“, или

- „Опозив понуде у отвореном поступку за јавну набавку услуге – Сузбијања ларви и
одраслих форми комараца, крпеља и системска дератизација на територији општине
Пландиште, редни број ЈН10/2017, НЕ ОТВАРАТИ“, или

- „Измена и допуна понуде отвореном поступку за јавну набавку услуге – Сузбијања ларви
и одраслих форми комараца, крпеља и системска дератизација на територији општине
Пландиште, редни број ЈН10/2017, НЕ ОТВАРАТИ“, или

На полеђини коверте или на кутији понуђач даје свој назив и адресу. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти или кутији 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 изменити, допунити, ни опозвати
поднету понуду.

6. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

6.1. Захтеви у погледу услова, рока и начина плаћања:

Наручилац не прихвата аванс као начин плаћања у овој јавној набавци.

Извршене услуге Наручилац ће плаћати на основу испостављене оверене фактуре и извештаја од
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стране надзорног органа да је предметна услуга уредно и успешно извршена. Плаћање ће се
вршити према стварно изведеним количинама услуга и јединичним ценама из прихваћене
понуде, у законском року од дана пријема рачуна.
Укупна вредност уговора одредива је на основу јединичних цене из понуде и стварно извршене
услуге а највише до процењене вредности јавне набавке.
Јединичне цене из Понуде која је саставни део овог уговора су фиксне и непроменљиве све време
трајања уговора. Могуће је евентуално споразумно усклађивање јединичних цена које чине
укупну цену, у складу са индексом раста цена на мало на основу података републичког завода за
статистику, уколико је раст цена на мало већи од 5 %. Писмени захтев за повећање цене се
подноси наручиоцу писменим путем.

6.2. Захтеви у погледу рока извршења услуге
Рок за извршење услуге је 2017., 2018. и 2019. година.

6.3. Захтеви у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) 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.

7. ЦЕНА

Цена се исказује у динарима без ПДВ, припадајући ПДВ изражен процентуално и номинално у
динарима, у складу са Законом о порезу на додату вредност и укупна цена са ПДВ.
Укупну цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему, у случају несагласности, т
екстуално изражена цена има предност у односу на нумерички изражену цену.
Цена је фиксна и непроменљива до завршетка посла.
Могуће је евентуално споразумно усклађивање јединичних цена које чине укупну цену, у складу
са индексом раста цена на мало на основу података републичког завода за статистику,
уколико је раст цена на мало већи од 5 %.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно
одступа у односу на тржишно упоредиву  цену  и изазива сумњу  у могућност извршења
јавне набавке у складу са понуђеним условима.
Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од понуђача
образложење свих њених саставних делова које сматрају меродавним, у свему према члану 92.
Закона.
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8. ВРСТА, САДРЖИНА, НАЧИН ПОДНОШЕЊА, ВИСИНА И РОКОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗЕ

Понуђач је дужан да уз понуду достави једну сопствену бланко соло меницу на
име обезбеђења за озбиљност понуде, са ОП обрасцем, картоном депонованих потписа и
оригинал меничним овлашћењем у корист наручиоца у износу 5% без ПДВ, са клаузулом на
први позив, без протеста и трошкова, са потврдом пословне банке о подношењу менице на
упис у Регистар меница и овлашћења код НБС, са важењем менице 30 дана дуже од датума
отварања понуда. Меница за озбиљност понуде се активира и наплаћује ако се изабрани
понуђач не одазове позиву наручиоца за закључивање уговора, или одбије да закључи уговор
о јавној набавци или ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не
достави уговорена средства обезбеђења уговорних обавеза у року од 7 дана од дана
закључења уговора. У наведеним случајевима, поред наплате менице, наручилац има право
да одбије понуду изабраног понуђача, односно да раскине уговор о јавној набавци и може
да потпише уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Понуђачима који нису
изабрани, меница за озбиљност понуде се враћа по закључивању уговора са изабраним
понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу уз понду, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2) Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за
издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку,
да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора,
издати банкарску  гаранцију за добро извршење посла, у висини од 5% укупне
вредности уговора без ПДВ-а. Писмо не сме бити ограничено роком трајања ( датумом) и не
сме имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора,
као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу
обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражено
писмо о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Изабрани понуђач је дужан да достави

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла- најкасније 7 дана од дана закључења
уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска
гаранција за добро  извршење посла издаје се у висини од 5% од укупне
вредности уговора, са роком важности који је 20 дана дужи од уговореног рока за
завршетак услуга, у корист   Наручиоца општине Пландиште. Ако се за време трајања
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције
за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи
износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће
бити враћена.
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9. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Наручилац је дужан да:
1. чува, као поверљиве, све податке о понуђачу садржане у понуди које је као такве, у складу

са законом, понуђач означио у понуди;
2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених

у понуди и
3. чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача као и податке о
поднетим понудама, до отварања понуда.

Понуђач не може да означи поверљивим доказе о испуњености обавезних услова, цену и остале
податке из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање.
Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу великим
словима имају написано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако се
поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен
црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не
одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
Подаци из понуде које понуђач на описани начин означи поверљивим, цениће се као поверљиви
подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не могу представљати поверљиве податке у
односу на наручиоца, коме исти морају бити доступни, ради спровођења поступка прегледа
и оцене понуда.

10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин одређен чланом 20. Закона, писаним
путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки.

У складу са чланом 63. Закона, заинтересовано лице може, у писаном облику, да тражи
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5
(пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
Захтев за тражење додатних информација или појашњења се шаље Наручиоцу искључиво
писаним путем, односно путем поште на адресу: Општина Пландиште, путем електронске поште
на e-mail адресу: branka.pantic@plandiste-opstina.rs, са назнаком: „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку, број ЈН 10/2017“,
у периоду од 07.00 до 15.00 сати.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, објавити одговор на Порталу јавних
набавки и својој интернет страници .
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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.
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11. 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 и контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерен 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.

12. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити допуњену понуду уколико поседује доказе о негативној референци, у
смислу одредби члана 82. Закона

13. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву 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 нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона), (Образац изјаве
понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа – Образац 6.).

14. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице (у даљем тексту:
подносилац захтева), који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке
који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
ЗЈН. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона (којом се потврђује да је уплата таксе извршена,
а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би
се захтев сматрао потпуним) и
7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав
захтев одбацити закључком.
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Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом,
на адресу: Општина Пландиште, Пландиште, Војводе Путника бр.38; путем електронске
поште на e-mail адресу: branka.pantic@plandiste-opstina.rs
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана
пријема захтева за заштиту права.
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 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2.
Закона, указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из члана 149. става 3. Закона, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. Закона.
Подносилац захтева је дужан да у корист буџета Републике Србије уплати таксу у износу
од 120.000,00 динара у складу са чланом 156. став 1. тач. 2) и 4) Закона и то на рачун број:
840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос); позив на
број: ЈН 10/2017; сврха: ЗЗП, корисник: Буџет Републике Србије.

15. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у
року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права понуђача, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

16. ОБУСТАВА ПОСТУПКА

Наручилац задржава право да може обуставити 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 или услед којих је престала потреба наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у
наредних шест месеци.
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VI ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 1.

Понуда број од
Јавна набавка услуга – Сузбијање ларви и одраслих форми комараца, крпеља и системска дератизација

на територији општине Пландиште редни број јавне набавке ЈН 10/2017

ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ (заокружити начин подношења понуде):
I. САМОСТАЛНО
II. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
III. КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

I ОПШТИ ПОДАЦИ О
ПОНУЂАЧУПословно име или скр. назив понуђача /

носиоца посла

Aдреса седишта:

Одговорно лице (потписник уговора):

Особа за контакт:

Телефон/факс:

Е-mail:

Текући рачун и банка:

Матични број:

Порески број – ПИБ:

ПДВ број:

Уписан у Регистар понуђача да
(заокружити):

не
II ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име или скраћени назив подизвођача:

Aдреса седишта:
Одговорно лице:

Особа за контакт:

Телефон/факс:

Е-mail:

Текући рачун и банка:

Матични број:

Порески број – ПИБ:

ПДВ број:

Уписан у Регистар понуђача (заокружити):
да           не

Део предмета и проценат укупне вредности набавке
који ће се извршити преко подизвођача (не већи од
50%)
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III ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Пословно име или скраћени назив члана групе:

Aдреса седишта:

Одговорно лице (потписник уговора):

Особа за контакт:

Телефон/факс:

Е-mail:

Текући рачун и банка:

Матични број:

Порески број – ПИБ:

ПДВ број:

Уписан у Регистар понуђача: (заокружити):
да           не

IV ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ

Укупна цена без ПДВ:

ПДВ У процентима (%)
номинално

Укупна цена са ПДВ:

Укупна цена са ПДВ словима:

Рок важења понуде: дана (не краћи од 60 дана од дана јавног отварања понудa)

Период вршења услуге: 36 месеци од закључења уговора, у складу са потребама Наручиоца

Рок и начин плаћања:
Извршене услуге Наручилац ће плаћати на основу испостављене оверене фактуре и
извештаја од стране надзорног органа да је предметна услуга уредно и успешно
извршена. Плаћање ће се вршити према стварно изведеним количинама услуга и
јединичним ценама из прихваћене понуде, у законском року од дана пријема рачуна

М.П. Потпис одговорног лица

Напомена:
* Уколико понуђач наступа самостално, попуњава само део I, а делови II и III остају непопуњени.
**У случају већег броја чланова групе понуђача или већег броја подизвођача, страну обрасца на којој се
налазе тражени подаци копирати и приложити
*** Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да овај
образац 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 који у том случају мора
бити наведен у споразуму из члана 81. Закона.
****Образац структуре цене(Образац 2) је саставни део Обрасца понуде (Образац 1)



26

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ 2.

Врста
услуге

Јединиц
а мере

Количина
x број

третмана

Јединичн
а цена

(по
хектару)
без ПДВ

Јединич
на цена

(по
хектару)
са ПДВ

Укупн
а цена

без
ПДВ
(3X4)

Укупна цена
са ПДВ (3X5)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7

Сузбијање
одраслих форми

комараца из
авионa ha 1.903

Сузбијање
одраслих форми

комараца са
земље

ha
3.806

(1903 x
2)

укупно:

Сузбијање ларви
комараца са

земље
хемијски

ha 200

укупно

Сузбијање
кућних
форми

комараца

хемијски

улаз

1
улази и

подруми
установа,
стамбених
зграда,јав

них
установа
70 улаза

Укупно:
Сузбијање

крпеља
хемијски ha 200

Системска
дератизација

Домаћинства у
насељеним

местима

домаћи
нства

9.688
(4.844 x 2)

Канализациони
систем

(шахтови)

ком

580
2

Јавне површине према
специ
фикац
ији

2

укупно:

У К У П Н О:
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Укупна цена за предметну услугу без ПДВ износи

ПДВ износи

Укупна цена за предметну услугу са ПДВ износи

Плаћање ће  се вршити на основу испостављене фактуре и извештаја да је предметна услуга уредно и
успешно извршена. Плаћање ће се вршити према стварно изведеним количинама услуга и јединичним
ценама из прихваћене понуде, по издатим рачунима, оверени од стране надзорног органа са роком плаћања
до 45 дана.

Период вршења услуге: 36 месеци од закључења уговора, у складу са потребама Наручиоца

Рок важења понуде: ( не краћи од 60 дана од дана отварања понуда )

Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачима %

Део предмета набавке који ће се вршити преко подизвођача

М.П. Потпис одговорног лица
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

1) у колони 4. уписати износ јединичне цене, по јединици мере без ПДВ;
2) у колони 5. уписати износ јединичне цене, по јединици мере са ПДВ;
3) у колони 6. уписати износ укупне цене без ПДВ и то тако што ће се помножити јединична

цена(из колоне 4.) са укупном количином услуге (из колоне 3.);
4) у колони 7. уписати износ укупне цене са ПДВ и то тако што ће се помножити јединична цена

(из колоне 5.) са укупном количином услуге (из колоне 3.).

У цену јавне набавке улазе трошкови набавке препарата којима ће се вршити предметна услуга.
У цену јавне набавке улазе трошкови и све накнаде трошкова и друге врсте плаћања које терете предметну
услугу, као што су трошкови коришћења механизације којом се врше третмани, превоза и испоруке
препарата којима ће се вршити третирање површина и слично.

Понуђач је сагласан да ће предметну услугу извршити у складу са конкурсном
документацијом,

законом, налогом Наручиоца, важећим прописима, стандардима и нормативима, правилима посла и
нормама квалитета за дату врсту услуга.

Понуђач се обавезује да ће приликом вршења предметне услуге поступати по налогу и
упутствима

Наручиоца, правилима струке и са пажњом доброг привредника.
Понуђач се обавезује да ће приступити извршењу предметне услуге у најкраћем могућем року, а у

складу са временским условима по добијеном налогу од стране Наручиоца. У налогу наручиоца биће
прецизно
одређене координате, подручје и време започињања пружања предметне услуге.

Понуђач се обавезује да ће пре почетка вршења предметне услуге омогућити Наручиоцу ( или
лицу које наручилац овласти ) да изврши конктролу врсте, количине и квалитета препарата који ће се
користити.

Понуђач се обавезује да предметну услугу изврши у разумном року и да ће однос препарата
и раствора користити према спецификацији произвођача препарата.

М.П. Потпис одговорног лица

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да овај
образац 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 који у том
случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 1. Закона.
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ОБРАЗАЦ 3.

Понуђач у припреми понуде број од 2017. године, у поступку јавне набавке
услуге Сузбијање ларви и одраслих форми комараца, крпеља и системска дератизација на територији
општине Пландиште, редни број јавне набавке ЈН 10/2017, доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуда, како следи у табели:

Редни
број ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

1.

2.

3.

4.

5.

6.

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће
понуђачу надокнадити трошкове припреме понуде, под условом да је понуђач тражио накнаду
тих трошкова у својој понуди.

Достављање овог обрасца није обавезно.

М.П. Потпис одговорног лица

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да овај
образац 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 који у том
случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 1. Закона.
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ОБРАЗАЦ 4.

У складу са чланом 26. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“,
број 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач даје следећу

И З Ј А В У

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за учешће у
отвореном поступку за јавну набавку услуге - Сузбијање ларви и одраслих форми комараца, крпеља
и системска дератизација на територији општине Пландиште, редни број јавне набавке ЈН 10/2017,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П. Потпис одговорног лица

Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешчћа у поступку
јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заитересовано 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, Образац изјаве мора бити потписан од одоговорног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

ОБРАЗАЦ 5.

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје
следећу

И З Ј А В У

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Изјаву дајем ради учествовања у отвореном поступку за јавну набавку услуге – Сузбијање
ларви и одраслих форми комараца, крпеља и системска дератизација на територији општине
Пландиште, редни број јавне набавке ЈН 10/2017,

М.П. Потпис одговорног лица

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписан од одговорног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОСЛОВНОМ ОБРАЗАЦ 6
КАПАЦИТЕТУ .

Јавна набавка услуге – Сузбијање ларви и одраслих форми комараца, крпеља и системска
дератизација на територији општине Пландиште, редни број јавне набавке ЈН 10/2017

И З Ј А В А

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да испуњавам услове за учешће у
отвореном поступку за јавну набавку услуге – Сузбијање ларви и одраслих форми комараца, крпеља
и системска дератизација на територији општине Пландиште, редни број јавне набавке ЈН 10/2017 ,
у погледу располагања пословног капацитета, односно да сам у периоду од три године ( 2014,2015,2016),
извршио најмање:

- 10 услуга сузбијања ларви
- 20 услуга адултицидног третмана сузбијања комараца
- 5 услуга сузбијања кућних форми комараца
- 5 услуга сузбијања крпеља
- 10 услуга системске дератизације

у општинама и градовима са минимум 10.000 становника ( по званичном попису Републике
Србије из 2011. године)

М.П. Потпис одговорног лица понуђача

Напомена:
Уз наведени образац доставити:
- Фотокопије уговора за реализоване услуге;
- Образац 6А - Потврда да су наведене услуге реализоване у свему у складу са уговорним
обавезама

У случају заједничке понуде, образац потписују и печатом оверавају сви чланови групе
понуђача, с тим да заједно испуњавају наведени услов да располажу пословним капацитетом.
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XII ПОТВРДА

ДА СУ НАВЕДЕНЕ УСЛУГЕ РЕАЛИЗОВАНЕ У СВЕМУ У
СКЛАДУ СА УГОВОРНИМ ОБАВЕЗАМА

ОБРАЗАЦ 6А.

Назив корисника услуга

Адреса

Издајемо вам

П О Т В Р Д У

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да је

__________________________________________________________________________________
(назив понуђача)

из _____________________________, адреса ___________________________________ извршио услугу

__________________________________________________________, у свему у складу са Уговором број

______________________ од ______________ године, у периоду од ______ године до _______ године,
квалитетно и у складу са правилима струке.

Ова потврда се издаје на захтев понуђача ради учествовања у јавној набавци услуге – Сузбијање
ларви и одраслих форми комараца, крпеља и системска дератизација на територији општине
Пландиште, редни број јавне набавке ЈН 10/2017, и у друге сврхе се не може користити.

Потпис одговорног лица

М.П.
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОМ ОБРАЗАЦ 7.
КАПАЦИТЕТУ

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама( „Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)
Понуђач даје следећу

ИЗЈАВУ

О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо у свом досадашњем раду и при
састављању Понуде за набавку број: 10/2017 поштовали законске прописе и услове у погледу кадровског
капацитета односно да смо у могућности да ангажујемо (по основу радног односа или неког другог
облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду) следећа запослена
лица која ће бити ангажована ради извршења уговора :

1 лекар епидемиолог са важећом лиценцом Лекарске коморе Србије – ангажован
на неодређено време;

2 ветеринар са важећом лиценцом Ветеринарске коморе Србије – ангажован на неодређено
време;

6 санитарна техничара ( IV или VI ) степен стручне спреме, са важећим лиценцама
издатим од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије –
ангажовани на неодређено и одређено време или уговор о радном ангажовању ван радног
односа;

10 (минимум) оперативних извшилаца оспособљених за рад са биоцидима у програмима
јавног здравља, од којих 1 мора поседовати АДР дозволу - на неодређено и одређено време или
уговор о радном ангажовању ван радног односа;

Изјављујем да су горе наведена запослена лица оспособљена за извршење услуге као и да ће   бити
расположива и одговорна за праћење и динамику реализације све време важења уговора.

Наведени кадровски капацитет мора да буде обезбеђен за све време трајања уговора. Наручилац
задржава право да у сваком тренутку током трајања уговора може проверити веродостојност кадровског
капацитета траженог Конкурсном документацијом.

Датум: Потпис одговорног лица

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака. Образац потписује и оверава овлашћено
лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац
потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Уз наведени образац доставити:
Уговоре о раду за радно ангажоване на неодређено и одређено време или уговор о радном
ангажовању ван радног односа, фотокопије М образаца, фотокопије важећих лиценци
Лекарске и Ветеринарске коморе, копије важећих потврда о оспособљености за рад са
биоцидима у програмима јавног здравља, АДР дозвола за возача;
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XIV МОДЕЛ УГОВОРА

1. ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ, Војводе Путника бр. 38, Пландиште, ПИБ 102002904; МБ 08057567;
рачун отворен код РУЈП: 840-44640-68; кога заступа Председник Јован Репац као наручилац (у даљем
тексту: Наручилац/корисник услуге), са једне стране

2. из _, улица ,
ПИБ МБ _; рачун отворен код које

заступа
, (у даљем тексту: Извршилац).

или
Носилац посла са седиштем у ул.

назив носиоца посла
бр. , ПИБ кога заступа (у даљем тексту: Извршилац посла) са

члановима групе са седиштем у ул. _бр. _,
назив члана групе адреса

ПИБ и

или
Носилац посла

назив носиоца посла
_са седиштем у ул.

бр. , ПИБ кога заступа (у даљем тексту: Извршилац) са

подизвођачем
назив Подизвођача

са седиштем у _ул. _бр.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС”
број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 19.04.2017.године, објавио Позив за подношење понуда у
отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку услуге сузбијања ларви и
одраслих форми комараца, крпеља и системска дератизација на територији општине Пландиште,
ЈН. бр 10/2017 на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца и на Порталу
Службених гласила Републике Србије.
- Извршилац се обавезује да самостално, или са подизвођачима, односно као група

понуђача, изврши радове из члана 1. овог уговора.
У случају да Извршилац за поједине послове, односно делове понуде ангажује

подизвођаче, одговоран је Наручиоцу за њихово извршење, као да га је сам извршио.
Уколико Извршилац наступа као овлашћени представник групе понуђача, чланови групе

су неограничено солидарно одговорни Наручиоцу, за извршење уговорних послова.
Извршилац не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор,
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Члан 1.
Предмет овог уговора је вршење услуге сузбијања ларви и одраслих форми комараца, крпеља и

системске дератизације за потребе општине Пландиште у свему према Техничкој спецификацији
Наручиоца услуга и понуде Извршиоца број

од . _.2017. године.

Члан 2.
Период вршења услуге је 36 месеци од закључења уговора, у складу са потребама Наручиоца.

Члан 3.
У оквиру обављања послова из члана 2. овог уговора, Извршилац се обавезује:

1. да предметну услугу изврши у складу са конкурсном документацијом, законом, налогом
Наручиоца, важећим прописима, стандардима и нормативима, правилима посла и нормама квалитета за
дату врсту услуга;

2. да приступити извршењу предметне услуге у најкраћем могућем року, а у складу са
временским условима по добијеном налогу од стране Наручиоца.

У налогу наручиоца биће прецизно одређене координате, подручје и време започињања пружања
предметне услуге.

3. да пре почетка вршења предметне услуге омогућити Наручиоцу ( или лицу које наручилац
овласти) да изврши конктролу врсте, количине и квалитета препарата који ће се користити;

4. да одреди лице које ће са Наручиоцем координирати активности на организацији и извођењу
акција;

5. да достави Наручиоцу извештај о извршеним услугама у року од 5 дана по истеку рока за
реализацију услуга које су предмет овог уговора;

6. да достави Наручиоцу фактуру, а по добијању одобрења од Наручиоца да је извештај
о извршеним услугама прихваћен.

Члан 4.
Наручилац се обавезује да у циљу ефикасног пружања услуга које чине предмет овог

уговора, изврши следеће послове:

1. најкасније 7 (седам) дана пре почетка акције непосредно обавести Извршиоца о обиму
планиране акције и о временском периоду у коме ће се акција спроводити;

2. најкасније 24  сата пре почетка акције, у сарадњи са Извршиоцем, утврди оперативне планове
са трасама за прелете и току извођења акције, као и изда налоге и друга упутства;

3. благовремено, а најкасније 48 сати пре почетка акције, путем средстава јавног информисања обавести
грађане, пчеларе и друге заинтересоване органе и организације о времену, начину и подручјима
извођења акције.

Наручилац се обавезује да у случају отказивања заказаних акција обавести извршиоца,
а најкасније до 9.00 сати на дан заказане акције.
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Члан 5.
Извршене услуге Наручилац ће плаћати на основу испостављене оверене фактуре и извештаја од

стране надзорног органа да је предметна услуга уредно и успешно извршена. Плаћање ће се
вршити према стварно изведеним количинама услуга и јединичним ценама из прихваћене понуде, у
законском року од дана пријема рачуна.

Укупна вредност уговора одредива је на основу јединичних цене из понуде и стварно извршене
услуге а највише до процењене вредности јавне набавке.

Јединичне цене из Понуде која је саставни део овог уговора су фиксне и непроменљиве све време
трајања уговора. Могуће је евентуално споразумно усклађивање јединичних цена које чине укупну цену,
у складу са индексом раста цена на мало на основу података републичког завода за статистику, уколико
је раст цена на мало већи од 5 %. Писмени захтев за повећање цене се подноси наручиоцу писменим
путем.

Наручилац се обавезује да исплате из става 1. овог члана врши на рачун извршиоца број
код банке.

Члан 6.
Извршилац услуге се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам)

дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која
ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет
процената) од укупне вредности уговора без   ПДВ-а. као овлашћење Наручиоцу да за
случај неизвршавања одредби уговора, може наплатити означени износ и иста мора важити 20 дана
дуже од уговореног периода поверавања услуге.

Члан 7.
У оквиру укупно уговрених количина Наручилац може за акцију сузбијања комараца , крпеља као

и системску дератизацију утврдити другачији обим од планираног, или смањити уговорени
оријентациони обим површина из члана 1. овог уговора.

Наручилац се обавезује да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити
реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 8.
У случају неоправданог кашњења извршиоца са испуњењем обавеза из члана 1. уговора, уговорне

стране сагласно утврђују уговорну казну у износу од 2%о, (два промила) од укупне вредности уговора,
за сваки дан закашњења, с тим да укупна уговорна казна у овом случају не може бити већа од 5% од
укупне вредности Уговора.

Члан 9.
Уговор се закључује на период од 36 месеци рачунајући од дана потписивања уговора о извршењу

услуге, односно до утрошка планираних средстава.

Утрошком планираних средстава Наручиоца за потребе вршења предметних услуга, пре
истека рока из претходног става,  Уговор престаје да важи,  о чему  Наручилац писменим путем
обавештава вршиоца услуге.

Члан 10.
У случају да извршилац не изврши своје обавезе на начин или у роковима утврђеним овим

уговором, наручилац ће једнострано раскинути овај уговор уз активирање средства финансијског
обезбеђења из члана 6. овог уговора.

Члан 11.
Извршилац одговара за све недостатке пружене предметне услуге. Наручилац ће о евентуалним

недостацима пружене услуге без одлагања обавестити ( рекламирати ) Извршиоца.
У случају рекламације на извршену предметну услугу, Извршилац је дужан да на

захтев наручиоца, у року одређеном у захтеву отклони утврђене недостатке о свом трошку.
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Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове настале поводом реализације обавеза

утврђених овим уговором решавају споразумно, а уколико до споразума не дође мирним путем сагласно
утврђују надлежност суда сходно закону.

Члан 13.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка задржава

свака од уговорних страна.

За Извршиоца За Наручиоца:
Општина Пландиште

Јован Репац, председник
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XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци иу АПР-а)
Пословно име
правна форма:
седиште: Општина: Место: Улица и број:

Матични број:
ПИБ:

И З Ј А В А

Да смо дана                     2017.  године посетили локацију у конкурсној документацији на којима ће
се вршити услуга сузбијања ларви и одраслих форми комараца, крпеља и системске дератизације на
тероторији општине Пландиште ради припремања понуде за јавну набавку услуге број 10/2017 по Позиву
за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки  и  интернет страници Наручиоца.

Понуђач изјављује да је у току обиласка локација добио све потребне информације и
разјашњења и да нема никаквих нејасноћа а све ради сачињавања прихватљиве понуде. Неблаговремено
уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате неће се узете у обзир, нити ће имати
утицаја на рок и цену извршење услуге;

Понуђачи који обиђу локацију обавезни су да приложе уз Понуду ову
Изјаву.

ПОНУЂАЧ ЧИЈИ ЈЕ ПРЕДСТАВНИК ИЗВРШИО ПОСЕТУ ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈИМА ЋЕ СЕ
ВРШИТИ ПРЕДМЕТНА УСЛУГА

Понуђач

(потпис овлашћеног лица)

ПОТВРЂУЈЕМ:
Представник наручиоца_

(име и презиме)

потпис

Напомена: у случају да обилазак локација врши овлашћено лице понуђача потребно је да
приложи пуномоћ дату од стране одговорног лица.


