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На основу чл. 36. став 1. тачка 2. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр .86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4-209/2020-II од
30.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 4-210/2020-II од
30.06.2020. године и позитивног мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-3642/2020 од
30.06.2020.године, припремљена je

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
Набавка патентиране технологије са имплементацијом поступка за
пошумљавање
ЈН број 15/2020
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

1.

Општи подаци о јавној набавци

3

2.

Подаци о предмету јавне набавке

3

3

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара,радова или услуга начин спровођења контроле и
обезбеђивање гаранције квалитета,рок извршења,место
извршења или испоруке добара,евентуалне додатне услуге и сл. –
Спецификација -

4

4.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона
и упутство како се доказује испуњеност тих услова

5

5.

Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин
преговарања

7

6.

Упутство понуђачима како да сачине понуду

7

7.

Образац понуде

16

8.

Образац структуре цене са упутством како да се попуни

20

9.

Модел уговора

21

10.

Образац трошкова припреме понуде

24

11.

Образац изјаве о независној понуди

25
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12.

Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75.став 1. Закона

26

13

Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75.став 2. Закона

27

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општина Пландиште, Војводе Путника бр. 38, Пландиште
Интернет страница: www.plandiste-opstina.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке.
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда: члан
36. став 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015).
3. Предмет јавне набавке
Предмет
јавне набавке број 15/2020 су услуге – Набавка патентиране
технологије са имплементацијом поступка за пошумљавање, назив и ознака из
Општег речника набавки: - 77200000- шумарске услуге.
4. Контакт (лице или служба):
Лице за контакт: Магдалена Тошић, дипл.правник, e mail: magdalena.horvat@plandiste-opstina.rs
, тел. 062/8098619.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 15/2020 су услуге - Набавка патентиране технологије са
имплементацијом поступка за пошумљавање, назив и ознака из Општег речника
набавки: - 77200000- шумарске услуге.
2. Рок за подношење понуде : 07.09.2020. године, до 12:00 часова.
3. Отварање понуда: 07.09.2020.године, у 12:30 часова.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН број 15/2020

3/27

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
-СПЕЦИФИКАЦИЈАИзвршилац се обавезује да Наручиоцу пружи услугу патентиране
имплементацијом поступка за пошумљавање.

технологије

са

Извршење послова обухвата: Припрему радне површине за пошумљавање (уклањање
растиња и пањева), набавку хумуса са превозом, насипањем и планирањем терена за
пошумљавање, набавку материјала и израду кочића за обележавање места за садњу,
обележавање места за садњу, набавку садница (врста и количина садница у складу са
пројектом), истовар и трапљење садница као и њихово чување до садње, утовар фолије
коју је набавио наручилац и њено постављање у складу са патентираном технологијом
(поступак потпуног малчовања земљишта ради подизања младих засада дрвенастих
биљака у неповољним условима средине, П 2013-0555, копање рупа, садњу као и набавку
свог потребног инвентара и прибора.
Извршилац се обавезује да набави, испоручи и засади квалитетан садни материјал, а који
је у складу са важећом законском регулативим и подзаконским актима за ову област.
Сви горе наведени послови морају бити извршени у складу са Пројектом озелењавања
деградираног земљишта у КО Барице, општина Пландиште, јун 2019. година и у складу
са захтевом за доделу средстава зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020.
години од 04.02.2020. године.
Место извршења услуге: КО Барице, катастарска парцела број 688, 689, 690 и 691.
Рок извршења: 30. новембар 2020. године

Патентирана технологија обухвата радове и активности везане за пошумљавање и
имплементацију патентиране технологије које ће извршити посебно обучена радна снага
и специјална механизација.

Датум:_____________________

М.П.

Потпис понуђача
______________________
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА

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

- Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке уколико је иста предвиђена посебним прописом надлежног органа ((чл. 75. ст.
1. тач. 5) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона .
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1.тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају
заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 76. ЗАКОНА
Понуђач да би учествовао у предметном поступку јавне набавке мора да испуњава
додатне услове прописане чланом 76. Закона, наведене овом конкурсном документацијом и то:
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- да понуђач има регулисано ауторско право за организацију извођења програма који је предмет
преговарања, а које ће наручиоцу послужити као доказ да може са наручиоцем спровести
преговарачки поступак без објављивања позива у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. ЗЈН.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве
понуђача), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1-5 Закона и чл. 75. став.
2, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем копије докумената којима се
доказује ауторско право односно патент за организацију извођења програма који је
предмет преговарања, а којима се потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјаве морају да буде потписане од стране овлашћеног лица понуђача и оверене
печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, свака Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача.), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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V ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА

Предмет преговарања је укупна понуђена цена без ПДВ-а и са ПДВ-ом, за обављање услуге
која је предмет ове јавне набавке из Спецификације услуге, и начин и рок плаћања за
извршене услуге.
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда са понуђачем,
Удружење шумарских и ловних радника Србије „ШУМА И ЛОВ“, ул. Дољанска бр. 67,
БЕОГРАД - Чукарица, с обзиром да је исти једини овлашћен, на основу лиценце за патент за
коју поседује ексклузивно право, да спроведе услугу која је предмет ове јавне набакве
Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђач који учествује у поступку
преговарања не да своју коначну цену.
Више о начину преговарања у поглављу VI.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ФОРМА И ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на преузетим обрасцима из
конкурсне документације, јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује да је понуда коју
подноси дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки,
односно интернет страници наручиоца, са оним садржајем који је на наведеним интернет
страницама објављен, непромењеног садржаја.
Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и
превод на српски језик, оверен од стране судског тумача. У случају спора релевантна је
верзија понуде на српском језику.
РОКОВИ У ПОСТУПКУ
Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу
јавних набавки. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан
од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.
НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део Конкурсне документације. Наручилац
прихвата и факсимил уместо својеручног потписа одговорног/овлашћеног лица понуђача, у
свему у складу са овим упутством и упутством датим на самим обрасцима.
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи-текста,
заокруживању понуђених опција, уношењу цифара и сл.), понуђач може исту исправити
уз параф и оверу печатом.
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ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се припрема и подноси у складу са овом Конкурсном документацијом. Понуђач
подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној
печатом, на адресу наручиоца: Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, 26360
Пландиште, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр. 15/2020 – Набавка патентиране
технологије са имплементацијом поступка за пошумљавање – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда
се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.09.2020. године до
12:00 часова.
На полеђини коверте односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда
мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара.
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 коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и времена до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и време пријема понуде.
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Понуде ће бити јавно отворене, дана 0 7 . 0 9 . 2 0 2 0 . године, са почетком у 1 2 : 3 0
часова, на адреси Наручиоца, Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38,
Пландиште.
Представници понуђача, који ће присуствовати јавном отварању понуда, морају да
приложе Комисији за јавну набавку овлашћење за учешће у отварању понуда,
непосредно пре почетка поступка јавног отварања понуда. Овлашћење мора бити
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица
понуђач, са назнаком да се односи на предметну јавну набавку.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача.
НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу
(нпр. Изјава о независној понуди и сл.), који морају бити потписани и оверени печатом од
стране свагог понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
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извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81.
Закона.
У случају подношења заједничке понуде Овлашћење за попуну менице – менично писмо
попуњава, потписује и оверава члан групе понуђача који ће у име групе понуђача дати
средства финансијског обезбеђења.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Сви трошкови везани за припрему понуде падају на терет понуђача. Ако поступак јавне
набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу
надокнадити трошкове под условом да је Понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој
понуди, односно да их је навео у Обрасцу који је саставни део конкурсне документације и
приложио доказ о трошковима које је имао.
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. Закона понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду у року за подношење понуде, на исти начин на који је поднео и саму понуду –
непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, с тим што се на предњој
страни коверте или кутије, у коју се пакује измена/допуна/опозив понуде додаје реч „измена‟
или „допуна‟ или ,,опозив“, а у зависности од тога шта се у коверти или кутији налази.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
ПОНУЂАЧ
У складу са чланом 87. став 3. Закона, понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач
који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или
као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У обрасцу
понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду:
1. самостално, (подноси понуду самостално и самостално извршава јавну набавку),
2. са подизвођачем (понуђач који извршење јавне набавке делимично поверава
подизвођачу) и
3. као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједно извршавају јавну
набавку).
Накнада за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, дужан је да у Обрасцу понуде наведе
да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета јавне набавке који ће се извршити
преко подизвођача. Проценат набавке који се делимично поверава подизвођачу/има не може
бити већи од 50%.
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, дужан је да у Обрасцу понуде наведе
назив и седиште подизвођача.
Уколико уговор буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач са којим је закључен уговор не може ангажовати као подизвођача лице које није
навео у својој понуди. У супротном, наручилац ће реализовати средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла, раскинути уговор, писаним путем обавестити
организацију надлежну за заштиту конкуренције о поступању предметног понуђача са којим
је закључен уговор, осим ако би раскидом уговора претрпео знатну штету.
Понуђач са којим је закључен уговор може ангажовати као подизвођача лице које није навео у
понуди ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије
претходну сагласност наручиоца.
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
У прилогу Обрасца понуде група понуђача је дужна да достави споразум, који је саставни део
заједничке понуде и којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4.
тачке 1-2 Закона, и то 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.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.

ВРЕМЕ ПРУЖАЊА УСЛУГЕ
Предметна Услуга Набавка патентиране технологије са имплементацијом поступка
за пошумљавање, назив и ознака из Општег речника набавки: - 77200000- шумарске
услуге биће пружена од стране понуђача до 30. новембра 2020.године.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Наручилац се обавезује и прихвата да уговорену цену плати добављачу у законском року и у
складу са Понудом понуђача.
ВАЛУТА
Цене се у поступку јавне набавке исказују у динарима (РСД), по јединици мере без ПДВ-а и
са ПДВ-ом.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН број 15/2020

10/27

Цена мора да укључује све пратеће и зависне трошкове које понуђач има у реализацији
набавке.
Цене дате у понуди су фиксне и непроменљиве.
НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде: најмање 60 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.
КОМУНИКАЦИЈА
У складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама, комуникација се у поступку јавне набавке
и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем односно путем поште
и електронске поште.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
У складу са чланом 63. став 2, заинтересовано лице може у писаном облику тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5
(пет) дана пре истека рока за подношење понуде, искључиво писаним путем односно путем
поште, електронске поште, сваког радног дана, у периоду од 07:00 до 15:00 часова.
Aдреса: Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, 26360 Пландиште, Електронска
пошта: magdalena.horvat@plandiste-opstina.rs.
Tражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Наручилац ће заинтересованом лицу послати одговор у писаном облику у року од 3 (три) дана
од дана пријема писаног захтева за додатним информацијама или појашњењима и
истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Додатне информације и појашњења упућују се са напоменом ,,Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, Јавна набавка бр. 15/2020 Набавка патентне технологије са имплементацијом поступка за пошумљавање.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за
подношење понуда и дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију пет или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда и
објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
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По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити допуњује конкурсну
документацију.
ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ
Наручилац је дужан да:
1. чува као поверљиве све податке о понуђачима 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;
3. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача 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 критеријума за рангирање понуде.
Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која је 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 написано ,,ПОВЕРЉИВО“, у
складу са чланом 14. Закона.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда у
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда. У записнику о
отварању понуда уписују се сви подаци из члана 104. Закона. Записник о отварању понуда,
након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и
присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају записник.
Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања
понуда у року од три дана од дана јавног отварања понуда.
Понуде за које је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде као и
неблаговремене понуде се неће отварати и биће враћене подносиоцу, по окончању поступка
јавног отварања понуда.
НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА
Наручилац може у складу са чланом 82. Закона одбити понуду уколико поседује доказ да је
понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку
јавне набавке:
1. поступио супротно забрани из члана 23. и 25. Закона;
2. учинио повреду конкуренције;
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4. одбио да достави доказ и средства oбезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН број 15/2020

12/27

Наручилац може 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 јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда.
Докази за одбијање понуде због напред наведених разлога су:
1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2. исправа о реализованом средству финансијског обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3. исправа о наплаћеној уговорној казни;
4. рекламације корисника које нису отклоњене у уговореном року;
5. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
6. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
7. писана исправа надлежних институција која потврђује неистинитост података
наведених у понуди;
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку
другог надлежног органа који се односи на поступак који је спровео или уговор који је
закључио други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена.
ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА
Предмет преговарања је укупна понуђена цена без ПДВ-а и са ПДВ-ом, као и рок и начин
плаћања за обављене услуге уз напомену да наручилац дозвољава аванс у износу од 40%.
Поступку преговања ће се приступити непосредно након отварања понуда, са понуђачем,
Удружење шумарских и ловних радника Србије „ШУМА И ЛОВ“, ул. Дољанска бр. 67,
11000 БЕОГРАД - Чукарица, који је доставио понуду. Преговарање ће се вршити у више
корака, све док понуђач Удружење шумарских и ловних радника Србије „ШУМА И ЛОВ“,
ул. Дољанска бр. 67, 11253 Сремчица БЕОГРАД - Чукарица, који учествује у поступку
преговарања не да своју коначну цену.
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији
посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за
преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се
његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди и онај рок и начин
плаћања који је достављен у понуди.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној
понуди.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од
упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке.
Наручилац је дужан да води записник о преговарању.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилац задржава право на проверу веродостојности наведених података и изјава.
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Наручилац може, писаним путем, односно путем поште, електронске поште, 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 или 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.
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Наручилац ће, у складу са Законом, а на основу извештаја о стручној оцени понуда, донети
одлуку о додели уговора у року од 3 дана од дана јавног отварања понуда.
Наручилац ће, у складу са чланом 109. став 1. Закона, донети одлуку о обустави
поступка на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови
за доношење одлуке о додели уговора.
Наручилац задржава право 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, 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. У случају обуставе поступка из наведених разлога, одлуком о
обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова добављачу.
Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка
јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту објавити на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Поступак заштите права у поступку јавне набавке регулисан одредбама члана 138. до 167.
Закона.
У складу са чланом 148. Закона, захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно
свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора. Захтев за заштиту права може
да поднесе и Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац
и грађански надзорник.
Чланом 149. Закона дефинисано је да се захтев за заштиту права подноси наручиоцу а копија
се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних
набавки, (у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсна документација, сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније три 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.
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Наведено се не примењује у случају преговорачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовало
у поступку у складу са чланом 149. став 5. Закона.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из претходног става, а подносилац захтева
га није поднео пре истека тог рока.
Ако 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 предходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца.
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца односно наручилац не може
донети одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке у складу са чланом 150. Закона.
Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. Закона,
а ако не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, или препорученом
пошиљком са повратницом.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у складу са
чл. 156. Закона (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на
број: ЈН број 15/2020, сврха уплате: ЗЗП, Општина Пландиште, Војводе Путника 38, корисник:
Буџет Републике Србије). Напомињемо да је у упутству Републичке комисије за заштиту
права у поступцима јавних набавки, о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права
наведено да се у пољу ,,сврха уплате“ подаци уписују наведеним редоследом.
(Упутство:
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html)
Напомена:
Чланом 156. став 1 тачка 1, прописан је износ таксе од 60.000,00 динара у преговарачком
поступку без објављивања позива.

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са изабраним понуђачем у року од 8 дана од дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ И О ОБУСТАВИ
ПОСТУПКА
Обавештење о закљученом уговору или обавештење о обустави поступка јавне набавке,
наручилац ће објавити у року од пет дана од дана закључења уговора, односно коначности
одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке
и на својој интернет страници
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуга - Набавка
патентиране технологије са имплементацијом поступка за пошумљавање ЈН број: 15/2020
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача
Адреса понуђача
Матични број понуђача
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у јавној понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у јавној понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у јавној понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка патентиране
имплементацијом поступка за пошумљавање, ЈН број 15/2020

технологије

са

Укупна цена без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:
Рок и начин плаћања:

Рок извршења:

Гарантни рок:

Рок важења понуде (не може бити краћи
од 60 дана):
Проценат вредности набавке који се
поверава подизвођачу и односи се на део
предмета набавке:

Датум :

Потпис одговорног лица:
М. П.

__________________________

________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ

УКУПНА ЦЕНА УСЛУГЕ БЕЗ ПДВ-а:_______________________________________ дин.
УКУПНА ЦЕНА УСЛУГЕ СА ПДВ-ом: _______________________________________дин.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
У празна поља уписати укупну цену услуге без ПДВ- и са ПДВ-ом, имајући у виду да у тако
исказану цену буду урачунати сви пратећи трошкови понуђача у вези са обављањем предметне
услуге ове јавне набавке, односно да у цену буду урачунате вредности свих послова
предвиђених Спецификацијом на стр. 4. Конкурсне документације.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
о пружању услуга
ЈН 15/2020 - Набавка патентиране технологије са имплементацијом поступка за
пошумљавање
Закључен између:
Општине Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, 26320 Пландиште, ПИБ: 102002904,
матични број: 08057567, коју заступа Председник општине Пландиште ___________________,
(у даљем тексту : Наручилац)
и
Удружење

шумарских

и

ловних

радника

Србије

„Шума

и

лов“, са

седиштем у Београду улица Дољанска бр. 67, ПИБ 107597652, матични број 28084552, број
рачуна 205-0000000179071-61

- Комерцијална банка А.Д. Београд, телефон 063 622 686,

телефакс +3811 279 0182, кога заступа др Благоје Пејић (у даљем тексту: Пружалац услуга) .
Опционо
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

( у дата поља, унети податке за подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико
понуђач не наступа самостално).
Основ уговора:
Јавна набавка број ЈН - 15/2020
Број и датум Одлуке о додели уговора:______________________ (попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _____________ од _______________ 2020. године.
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
 да је Наручилац, на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности,
број 15/2020;
 да је Пружалац услуга дана__________ 2020. године, доставио понуду
бр. _________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део истог.
 да понуда у потпуности одговара условима из конкурсне документације,
 да ће Пружалац услуга за време овог уговорног односа, своје пословање у
циљу реализације Уговора у потпуности усагласити са свим релевантним
прописима.
Члан 2.
Предмет уговора је набавка патентиране технологије са имплементацијом поступка
за пошумљавање, на основу спроведене јавне набавке у преговарачком поступку без
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објављивања јавног позива (у даљем тексту: услуга), које су предмет јавне набавке, а све у
складу са спецификацијом и датом понудом бр. __________ од __________2020. године.
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да вредност свих услуга из
члана 2. износи:
_____________________ динара без ПДВ-а, односно __________________ динара са
обрачунатим ПДВ-ом.
Уговорена вредност је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на
основу којих је одређена.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору извршити на рачун
Пружаоца услуга, број ___________________________ код _________________ банке и
то на следећи начин:
- аванс у износу од 40% вредности уговора, одмах по закључењу уговора
- по испостављеном Рачуну - ситуацији и пратећој документацији у року који не
може бити дужи од 45 радних дана од дана овере и регистровања рачуна.
Рачун – привремена односно окончана ситуација са пратећом документацијом
испоставља се почетком месеца за претходни месец.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да
исплатити неспорни део исте.
Члан 5.
Уговорни однос по овом Уговору, траје од дана потписивања уговора до
завршетка пошумљавања, а најкасније до 30. новембра 2020. године.
Утврђени рок је фиксни и не може се мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 6.
Изабрани Пружалац услуга, дужан је да лицима овлашћеним од стране општине
Пландиште, умогући увид у своје активности током реализације уговорених услуга, као и да
им стави на располагање све потребне информације, документацију и образложења у вези
са предметом набавке.
Пружалац услуге је дужан да поступи по примедбама, односно
недостацима, од стране овлашћених лица Наручиоца приликом извршене контроле.

уоченим

Пружалац услуге мора да отклони уочене недостатке без одлагања.
Члан 7.
Уговор може престати и пре рока из члана 5. Уговора, између осталог у следећим
случајевима:
- Једностраним раскидом простом изјавом воље од стране Наручиоца: уколико у току
уговорног периода, Пружалац услуга не извршава благовремено, савесно и по правилима
струке уговорене услуге, или у случају недостатка средстава за реализацију набавке.
Уговор се сматра раскинутим по истеку осам дана од дана пријема изјаве од
стране Пружиоца услуга.
У остављеном року из става 2. овог члана, уговорне стране ће се споразумети о
питањима из области међусобних финансијских односа.
Члан 8.
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На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за обе уговорне
стране.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Члан 9.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора - уговорне
стране ће покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Пружаоца услуга не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Панчеву.

НАРУЧИЛАЦ
________________________

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА
_________________________
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач:
__________________________________________________________ [навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис одговорног лица:
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке – Набавка патентиране технологије са имплементацијом поступка за
пошумљавање, ЈН број 15/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис одговорног лица:

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи
меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став
1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 1. ЗЈН
У складу са чланом 77. став 4. Закона,, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________(навести назив понуђача) у
преговарачком поступку јавне набавке без објављивања позива ЈН бр. 15/2020 - Набавка
патентиране технологије са имплементацијом поступка за пошумљавање, испуњава све услове
из чл. 75. Закона, односоно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
4) Понуђач има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет дате јавне набавке
(уколико иста постоји према важећим прописима).

Понуђач:
Датум:___________________

М.П.

_________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач достави попуњену, потписану и оверену изјаву из овог Обрасца, онда није
дужан да доставља доказе из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.
Наручилац задржава право да у случају сумње, затражи увид у та документа од изабраног
понуђача.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН број 15/2020

26/27

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________________________________
[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке – Набавка патентиране технологије са имплементацијом поступка за
пошумљавање, број 15/2020 поштовао je обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуде.

Датум
___________________

Понуђач
М.П.

_______________________

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН број 15/2020

27/27

