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На основу члана 39 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 02-
2/2016 од 22.04.2016. године  и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности
бр. 02-3/2016 од 22.04.2016. године, припремељена је:
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

- Студентски центар „Приштина“ – Косовска Митровица
- Џона Кенедија бр. 6 38220 Косовска Митровица
- ПИБ: 101465620
- Матични бр: 09019103

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом o јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Набавка услуга

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана набавка

У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт особа

Веселин Ђурић, scp.nabavke@gmail.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке – Послови хигијенско здравствене заштите, обликоване у више
посебних истоврсних  целина (партија) од I до III, број јавне набавке 3-У 01/2016

2. Опис партије

Назив партије Назив и ознака из општег речника

Партија I

Санитарни преглед над особљем
запосленим у Стдентском центру
„Приштина“ – Косовска Митровица који
долазе у контакт или непосредно раде са
животним намирницама или готовом
храном.

71900000 – лабораторијске услуге

Партија II

Контрола здравствене исправности
животних намирница и предмета опште
употребе у објектима Студентског центра
„Приштина“ – Косовска Митровица

71900000 – лабораторијске услуге

Партија III
Услуга дератизације, дезинсекције и
дезинфекције свих објеката Студентских
домова

90920000- санитарне услуге на
објектима

Предметна јавна набавка је на период од једне године.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СТРУКТУРА УСЛУГА

Партија I - Санитарни преглед над особљем запосленим у Стдентском центру „Приштина“ –
Косовска Митровица који долазе у контакт или непосредно раде са животним намирницама или

готовом храном

1. Врста услуга

Р.
бр. Назив услуге Количина Годишња услуга

1.

Санитарни преглед над особљем запосленим у
Стдентском центру „Приштина“ – Косовска
Митровица који долазе у контакт или непосредно раде са
животним намирницама или готовом храном.

110 2

2. Квалитет услуга

Услуге морају бити пружене у складу са Правилником о обавезним здравственим
прегледима одређених категорија запослених, других лица и клицоноша.

3. Гаранција квалитета и начин спровођења контроле

Извршилац је дужан да гарантује квалитет извршених услуга.

4. Рок за узимање узорака и извршење предметних услуга

Не дуже од 24 (двадесетчетири) часа, од позива или упута запосленог код Наручиоца.
У случају хитних инервенција не дуже од 2 (два) часа, од позива Наручиоца.
Рок за оверу санитарник књижица запослених са исправним резултатом, не дужи од 72

сата од узимања узорака

5. Капацитет извршења услуга

Према потребама и динамици коју одреди Наручиоц, до вредности усвојене понуде
са могућношћу одступања до -+10% од укупне вредности предметне набавке.

6. Начин извршења услуге

Искључиво по позиву или упуту Наручиоца.
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Партија II - Контрола здравствене исправности животних намирница и предмета опште
употребе у објектима Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица

1. Врста услуга

Р.
бр. Назив услуге Количина Учесталост

1.

Контрола здравствене исправности животних
намирница и предмета опште употребе у објектима
Студентског центра „Приштина“ – Косовска
Митровица,

Узимање узорака :
1.1. Микробиолошка анализа животних намирница 10 једном месечно
1.2. Физичко хемијска анализа животних намирница 10 једном месечно
1.3. Анализа брисева са радних површина и машина за
прање посуђа у објектима Корисника услуга, брисеви
руку особља које долазе у додир са нимирницама и

30 једном месечно

1.4. Давање стручног мишљења о хигијенској
исправности животних намирница 10 % од цене анализе 10 једном месечно

1.5. Узорковање и аналза воде за пиће и давање стручног
мишљења у објектима Корисника услуга. 5 једном месечно

2. Квалитет услуга

Услуге морају бити пружене у складу са Правилником о микробиолошкој исправности
намирница и воде за пиће.

3. Гаранција квалитета и начин спровођења контроле

Извршилац је дужан да гарантује квалитет извршених услуга.

4. Рок за узимање узорака односно достављање извештаја

Не дуже од 24 (двадесетчетири) часа, од позива Наручиоца.
У случају хитних инервенција не дуже од 2 (два) часа, од позива Наручиоца.
Рок за достављање резултата, не дужи од 12 сати од утврђивања резултата.

5. Капацитет извршења услуга

Према потребама и динамици коју одреди Наручиоц, до вредности усвојене понуде
са могућношћу одступања до -+10% од укупне вредности предметне набавке.

6. Начин извршења услуге

Mикробиолошки параметри узорковања ће се вршити наизменично у објектима
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припреме хране, искључиво по плану достављеном од стране Наручиоца, који се у току
извршења услуга може по потреби Наручиоца кориговати по времену, количини и врсти
анализе.

.
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Партија III - Услуга дератизације, дезинсекције и дезинфекције свих објеката
Студентских домова

1. Врста услуга

Р.
бр. Назив услуге Јед.

мере Количина

1.

Вршење услуга дезинфекције, дезинсекције и
дератизације у просторијама Студентског центра
„Приштина“ – Косовска Митровица:

Студентски дом I м2 2800

Студентски дом II м2 750
Студентски дом III м2 3355
Студентски дом IV м2 3300
Студентски дом V м2 2800
Студентски дом VI м2 3940
Студентски дом “Лепосавић“ м2 4388
Студентски дом “Звечан“ м2 548
Студентски дом “Зубин Поток“ м2 552
Студентски дом “Миленко Лековић“ - Блаце м2 2680
Студентски ресторан и магацинске просторије у Косовској
Митровици

м2

600

Студентски ресторан и магацинске просторије у Звечан м2 110
Студентски ресторан и магацинске просторије у Лепосавић м2 425
Студентски ресторан и магацинске просторије у Блаце м2 300

ДЕЗИНФЕКЦИЈА:

- динамика извођења два пута годишње, а контрола након пет дана од стране Понуђача,
уколико се контролом утврди неуспешност, приступа се корективним мерама (најкасније у
року од десет дана од извршеног поступка), евентуалне промене препарата у складу са ISO
стандарда који су обавезни за примену у овој области, контроле и сл.,

- након спроведених корективних мера и спроведене контроле, врши се верификација
поступака од стране одговорног лица извођача.

Обавезно вођење евиденције.

ДЕРАТИЗАЦИЈА:

- формирање шеме распореда мамака (бројчано означавање мамака), оверена од стране
понуђача,

- затворене мамке поставити у кутије (скривалице) израђене по светским стандардима који
доприноси безбедној, ефикасној примени родентицида,

- допуна родентицида,
- процена активности глодара,
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- уклањање угинулих глодара,
- замена клопки,
- врста и количина употребљених средстава,
- сачињавање записа о томе.

ДЕЗИНСЕКЦИЈА:

- визуелни преглед објеката,
- електрични орман, цеви паровода, њихове изолације, врши се апликација са „гел“

препаратом,
- врста и количина употребљених средстава,
- сачињавање записа.
Контрола и мониторинг се врши једном месечно.

Дезинфекцију, дератизацију и дензинсекцију вршити по начелима HACCP-а.
Понуђач се обавезује да достави листу дозвољених препарата који су регистровани за примену

у јавној хигијени, као и декларације препарата који се користе при дезинфекцију, дератизацију и
дензинсекцију. Према стандардим HACCP-а.

2. Квалитет услуга

Услуге морају бити пружене у складу са правилником о ДДД.

3. Гаранција квалитета и начин спровођења контроле

Извршилац је дужан да гарантује квалитет извршених услуга.

4. Рок за узимање узорака

Не дуже од 24 (двадесетчетири) часа, од позива Наручиоца.
У случају хитних инервенција не дуже од 2 (два) часа, од позива Наручиоца.

5. Капацитет извршења услуга

Према потребама и динамици коју одреди Наручиоц, до вредности усвојене понуде
са могућношћу одступања до 10% од укупне вредности предметне набавке.

6. Начин извршења услуге

Предметни послови ће се вршити наизменично у објектима Наручиоца, искључиво по
плану достављеном од стране Наручиоца, који се у току извршења предметних послова
може по потреби Наручиоца кориговати по времену, количини и врсти анализе.

7. Начин извршења услуге

Искључиво по позиву Наручиоца и по плану достављеном од стране Наручиоца, који се у
току извршења услуга може по потреби Наручиоца кориговати по количини и објекту.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о
јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ

УСЛОВА ЗА ПАРТИЈУ I, II и III

Табела I - Обавезни услови (члан 75. Закона о јавним набавкама)

1.

Услови за учешће
Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар

Докaз и органи надлежни за њихово издавање
Доказ: - Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу

Извор доказа:
- Пословна евиденција понуђача (изјава на обрасцу у саставу
конкурсне документације Прилог IX). Изјава се доставља у
оригиналу.

2.

Услови за учешће
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

Докaз и органи надлежни за њихово издавање
Доказ: - Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу

Извор доказа:
- Пословна евиденција понуђача (изјава на обрасцу у саставу
конкурсне документације Прилог IX). Изјава се доставља у
оригиналу.

3.

Услови за учешће
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
РС или стране државе ако има седиште на њеној територији

Докaз и органи надлежни за њихово издавање
Доказ: - Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу

Извор доказа:
- Пословна евиденција понуђача (изјава на обрасцу у саставу
конкурсне документације Прилог IX). Изјава се доставља у
оригиналу.

4.

Услови за учешће
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке

Докaз
- Пословна евиденција понуђача (изјава на обрасцу у саставу конкурсне документације
Прилог IX). Изјава се доставља у оригиналу.

5.

Услови за учешће
Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује
да је ималац права интелектуалне својине

Докaз и органи надлежни за њихово издавање
Доказ: - Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу

Извор доказа:
- Пословна евиденција понуђача (изјава на обрасцу у саставу
конкурсне документације Прилог IX). Изјава се доставља у
оригиналу.
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Табела II -Додатни услови (члан 76. Закона о јавним набавкама) за партију I, II и III

1. Финансијски капацитет
Да Понуђач није био неликвидан 24 месеци пре објављивања Позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки.

Докaз
a) Потврда Народне Банке Србије о  броју дана неликвидности у периоду од 24 месеци пре
објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
б) Уколико понуђач наступа са подизвођачима, неопходно је да понуђач и подизвођачи испуне
овај услов и доставе доказ.
в) Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да свако из групе понуђача испуни овај
услов.
Овај доказ Понуђач није у  обавези да доставља уколико је податак јавно доступан
на интернет страници Народне банке Србије.

2. Пословни капацитет
Списак пружених услуга санитарних прегледа, микробиолошких и хемијских анализа у
претходној години и то у минималном износу од 2.000.000,00 динара, без пореза на додату
вредност.

Докaз
Вредност извршених услуга који су предмет јавне набавке доказују се потврдом од референтних
наручилаца са исказаним вредностима на oбрасцу бр. 4 и на другом обрасцу који садржи све
захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца образац 5.

3. Технички и кадровски капацитет капацитет
А. најмање 1 (једно) регистровано наменско возило за превоз хемикалија и опреме (у власништву
или по основу уговора о закупу или лизингу),
Б. да има у радном односу најмање 3 запослена радника и то:
1 (једног) лекара специјалисту епидемиологије или хигијене,
1 (једног) инжењера санитарне или еколошке струке,
1 (једног) техничара санитарне струке

Докaз

А. као доказ о поседовању возила достављају се фотокопије саобраћајних дозвола регистрованих
возила, а у колико возила нису у својини понуђача и фотокопије уговора који представља неки од
наведених правних основа за поседовање возила.

Б. фотокопија уговора о раду, фотокопије диплома (за запослене са траженом одговарајућом
стручном спремом).
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УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)

Сагласно утврђеном предмету јавне набавке поступак се спроводи као поступак ради
набавке услуге осигурања имовине и лица. Право учешћа у поступку имају заинтересована лица
која испуњавају следеће услове:

Сви докази и обавезна документација се достављају у складу са следећим правилима:
- сви обрасци изјава морају бити достављени у оригиналу, у потпуности попуњени од

свих понуђача, уредно заведени у деловодном/им протоколу/има, потписани од стране
одговорног/их лица понуђача и оверени печатом/има понуђача. Изјаве се попуњавају електронски
или хемијском оловком. Дате изјаве морају бити јасне, недвосмислене и свеобухватне у погледу
предмета (прилога) на који се односе;

- понуђачи нису у обавези да достављају доказе уколико су исти јавно доступни на
интернет страницама НБС (www. nbs.rs) или АПР-а (www. apr.gov.rs) у облику који је захтеван у
конкурсној документацији;

А) ЗА  САМОСТАЛНУ  ПОНУДУ: Уколико понуђач поднесе понуду самостално, испуњеност
услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, који су наведени и описани у табели I. и II.,
понуђач доказује достављањем свих доказа наведених у табели I. и II. у Прилогу IV. конкурсне
документације.

Б) ЗА  ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ: Уколико понуду подноси група понуђача (Заједничка понуда),
сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке,
који су описани у табеле I. Прилога IV конкурсне документације, а што се за сваког понуђача
доказује достављањем доказа наведених у табели I.

Додатне услове из чл. 76. Закона о јавним набавкама, који су описани у табели II у
Прилогу IV конкурсне документације, понуђачи испуњавају збирно,

Ц) ЗА  ПОНУДУ  СА  ПОДИЗВОЂАЧИМА: Сваки понуђач даје изјаву да ли предметну јавну
набавку врши без ангажовања подизвођача или уз ангажовање подизвођача.  У случају понуде са
подизвођачем/има понуђач је дужан да, као саставни део понуде, поднесе изјаву да ли ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, уз навођење дела уговорних обавеза које ће
поверити подизвођачу и њиховог описа, и дефинисање вредности дела уговора који намерава да
изврши преко подизвођача. Понуђач је дужан да наведе назив подизвођача и матични број, а
уколико уговор о јавној набавци буде закључен тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњавању обавезних услова
за учешће у поступку јавне набавке, који су описани у табеле I. Прилога IV конкурсне
документације, а што се за сваког понуђача доказује достављањем доказа наведених у табели I.

Додатне услове из чл. 76. Закона о јавним набавкама, који су описани у табели II у
Прилогу IV конкурсне документације, понуђачи испуњавају збирно.

НАПОМЕНА: УКОЛИКО ПОНУДА НЕ САДРЖИ СВЕ НАВЕДЕНЕ ДОКАЗЕ И
ПРИЛОГЕ БИЋЕ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.

ВАЖНА  НАПОМЕНА: Имајући у виду чињеницу да се од 01. септембра 2013. године,
примењује Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву
за регистрацију понуђача („Службени гласник РС, број 75/2013), лица која су уписана у
Регистар понуђача нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност
обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до
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3) Закона о јавним набавкама, али су у обавези да Наручиоцу на одговарајући начин
(писменом у склопу понуде) доставе Изјаву да доказну документацију за испуњавање услова
из чл. 75. ст. 1. тач. 1.-3. ЗЈН, не достављају из разлога што су уписани у Регистар понуђача..
Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице које
поднесе понуду уписано у регистар понуђача.Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се
налазе у регистру понуђача.
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V УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Студентски центар „Приштина“ – Косовска Митровица, Џона

Кенедија бр. 6, 38220 Косовска Митровица са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге –
Послови хигијенско здравствене заштите ЈН бр. 3-У 01/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Отварање понуда је јавно и одржаће се по истеку рока за подношење понуда,
06.05.2016. године у 09.00 часова у просторијама Студентског центра „Приштина“ на адреси
Џона Кенедија бр. 6 Косовска Митровица, у присуству чланова Комисије.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
06.05.2016. године најкасније до 09,00 часова.

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 сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.

3. Партије

Предметна јавна набавка је обликована у више целина (партија) од I до III.
1) Понуде се подносе у посебној коверти  или кутији за сваку партију посебно,

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.

2) Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.
3) Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
4) Свака партија је предмет посебног уговора.
5) Партије су недељиве, понуђач мора понудити све ставке појединачне партије, целокупне

тражене количине робе.
6) У случају да понудом нису обухваћене све ставке, тј. сви тражени елементи једне

партије, понуда се одбија као неисправна

4. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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5. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Студентски центар
„Приштина“ – Косовска Митровица, Џона Кенедија бр. 6, 38220 Косовска Митровица, са
назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку - услуге
Послови хигијенско здравствене заштите ПАРТИЈА__________________________________,

ЈН бр. 3-У 01/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”
или

„Допуна понуде за јавну набавку - услуге
Послови хигијенско здравствене заштите ПАРТИЈА__________________________________,

ЈН бр. 3-У 01/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”
или

„Опозив понуде за јавну набавку - услуге
Послови хигијенско здравствене заштите ПАРТИЈА__________________________________,

ЈН бр. 3-У 01/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”
или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - услуге
Послови хигијенско здравствене заштите, ЈН бр. 3-У 01/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести
називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно

да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглаваља IX ).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.

8. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке о:

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова
(Образац изјаве из поглавља IX).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку

понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи
прихватљивост  понуде

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача, по пријему фактуре која мора бити
оверена од стране овлашћеног лица у роковима преузетим из усвојене понуде понуђача.

Цена мора бити исказана у динарима.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од

понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке.

Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са

чланом 92. Закона.
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11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења
обавеза понуђача

У циљу обезбеђења испуњења својих  обавеза у поступку додељивања уговора о
јавној набавци, понуђачи који учествују у партијама I, II и III су у обавези да доставе уз своју
понуду:

1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: бланко сопствену меницу,
која мора бити евидентирана  у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту
мора бити  достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена
копија картона депонованих потписа који је  издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном  овлашћењу – писму. Рок важења менице је минимум 30  дана од дана
јавног отварања понуда, односно до  истека рока важности понуде.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, уколико понуђач након доношења
одлуке о закључењу уговора, не поднесе средства обезбеђења за добро извршење посла у складу
са захтевима из конкурсне документације.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Уколико понуђач подноси понуде за више партија, дужан је да поднесе предвиђена
средства финансисјког обезбеђења за сваку партију посебно.

2. Понуђач је дужан да у тренутку закључења појединачних уговора достави бланко, соло
меницу, за добро извршење уговореног посла, оверену и потписану на прописан начин, са
меничним овлашћењем попуњеним на 10% од понуђене и уговорене цене без ПДВ-а и која
мора  бити  евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз меницу
понуђач мора доставити  и копију картона депонованих потписа који  је издат од пословне
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важности менице и меничног
овлашћења треба да буде најмање 30 дана дужи од рока трајања уговорене обавезе.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање,
укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику (поште на адресу наручиоца) или путем
електронске поште на e-mail scp.nabavke@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 3-У 01/2016”.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.

14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача
односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид)
код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду

одбити као неприхватљиву.

15. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује
уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Избор најповољнијег понуђача ће се извршити применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.

ОПИС И ВРЕДНОСНО ИЗРАЖАВАЊЕ КРИТЕРИЈУМА

Избор између достављених исправних и одговарајућих понуда применом „најнижа
понуђена цена“ вршиће се рангирањем понуда на основу следећег  критеријума:

Критеријум Број пондера
НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА  ЦЕНА 100 пондера

16. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом
понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је испунио у погеду квалитета задовољавајуће стандраде.

17. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о
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заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да
је ималац права интелектуалне својине. (Образац 1 ).

18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим у поступку јавне
набавке ако је примљен од стране наручиоца 3(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.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додоели уговораиз члана 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је пет
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 захтева из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, 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.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да уплати таксу од 60.000,00 динара, у
складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама на рачун буџета Републике Србије.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се било која од
испод наведених опција:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
1 - да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
2 - да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак
да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења
налога;
3 - износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
4 - број рачуна: 840-30678845-06;
5 - шифру плаћања: 153 или 253;
6 - позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
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7 - сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
8 - корисник: буџет Републике Србије;
9 - назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
10 - потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за тре
зор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у
Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о
јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

19. Рок у којем ће уговор бити закључен

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Партија I - Санитарни преглед над особљем запосленим у Стдентском центру „Приштина“ –
Косовска Митровица који долазе у контакт или непосредно раде са животним намирницама или

готовом храном

Понуда број ________________ од __________________ за јавну набавку број 3-У 01/2016

Послови хигијенско здравствене заштите

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

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.

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача:

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

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.

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:
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да
се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
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П О Н У Д А

НАЧИН И УСЛОВИ
ПЛАЋАЊА

____________________________________________________

____________________________________________________

РОК ИЗВРШЕЊА
УСЛУГА

по позиву или плану Наручиоца, у времену и терминима који
су дати у обрасцу врста, техничке карактеристике и структура
услуга

РОК ВАЖЕЊА
ПОНУДЕ Рок важења понуде је ______ (не може бити краћи од 30) дана од

дана јавног отварања понуда.

Укупна понуђена цена ______________________ дин.

Понуђени елементи у обрасцу понуде су обавезујући и престављају саставни део уговора

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Датум Понуђач
М. П.

______________________ _____________________________



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ бр. 3-У 01/2016

Послови хигијенско здравствене заштите страна 25 од 50

Партија II - Контрола здравствене исправности животних намирница и предмета опште
употребе у објектима Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица

Понуда број ________________ од __________________ за јавну набавку број 3-У 01/2016

Послови хигијенско здравствене заштите

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

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.

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача:

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

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.

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:
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да
се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
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П О Н У Д А

НАЧИН И УСЛОВИ
ПЛАЋАЊА

____________________________________________________

____________________________________________________

РОК ИЗВРШЕЊА
УСЛУГА

по позиву или плану Наручиоца, у времену и терминима који
су дати у обрасцу врста, техничке карактеристике и структура
услуга

РОК ВАЖЕЊА
ПОНУДЕ Рок важења понуде је ______ (не може бити краћи од 30) дана од

дана јавног отварања понуда.

Укупна понуђена цена ______________________ дин.

Понуђени елементи у обрасцу понуде су обавезујући и престављају саставни део уговора

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Датум Понуђач
М. П.

______________________ _____________________________
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Партија III - Услуга дератизације, дезинсекције и дезинфекције свих објеката
Студентских домова

Понуда број ________________ од __________________ за јавну набавку број 3-У 01/2016

Послови хигијенско здравствене заштите

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

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.

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача:

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

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.

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:
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да
се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ бр. 3-У 01/2016

Послови хигијенско здравствене заштите страна 32 од 50

П О Н У Д А

НАЧИН И УСЛОВИ
ПЛАЋАЊА

____________________________________________________

____________________________________________________

РОК ИЗВРШЕЊА
УСЛУГА

по позиву или плану Наручиоца, у времену и терминима који
су дати у обрасцу врста, техничке карактеристике и структура
услуга

РОК ВАЖЕЊА
ПОНУДЕ Рок важења понуде је ______ (не може бити краћи од 30) дана од

дана јавног отварања понуда.

Укупна понуђена цена ______________________ дин.

Понуђени елементи у обрасцу понуде су обавезујући и престављају саставни део уговора

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Датум Понуђач
М. П.

______________________ _____________________________
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија I - Санитарни преглед над особљем запосленим у Стдентском центру „Приштина“ –
Косовска Митровица који долазе у контакт или непосредно раде са животним намирницама или

готовом храном

Р.
бр Назив артикла Јед.

мере
Количина на

годиш.  нивоу
Цена по јединици

без ПДВ-а
Укупан износ

4 х 5
1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.

Санитарни преглед над
особљем запосленим у
Стдентском центру „Приштина“
– Косовска Митровица који долазе
у контакт или непосредно раде са
животним намирницама или
готовом храном

ком. 220

УКУПНО:

Датум Понуђач
М. П.

______________________ _____________________________

Упуство како се попуњава образац структуре цена

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена,
- у колону 6. уписати колико износи укупна цена, и то тако што ће те помножити јединичну
цену (наведено у колони 5.) са количинама (наведено у колони 4.).

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена
цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији испоруке добара.

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном
понуда ће се одбити.
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Партија II - Контрола здравствене исправности животних намирница и предмета опште
употребе у објектима Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица

Р.
бр Назив артикла Јед.

мере

Количина на
годиш.
нивоу

Цена по
јединици без

ПДВ-а

Укупан износ
4 х 5

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

1.

Контрола здравствене исправности
животних намирница и предмета опште
употребе у објектима Студентског центра
„Приштина“ – Косовска Митровица,

Узимање узорака :
1.1. Микробиолошка анализа животних
намирница ком. 120

1.2. Физичко хемијска анализа животних
намирница ком. 120

1.3. Анализа брисева са радних површина и
машина за прање посуђа у објектима
Корисника услуга, брисеви руку особља које
долазе у додир са нимирницама и

ком. 360

1.4. Давање стручног мишљења о
хигијенској исправности животних
намирница 10 % од цене анализе

ком. 120

1.5. Узорковање и аналза воде за пиће и
давање стручног мишљења у објектима
Корисника услуга.

ком. 60

УКУПНО:

Датум Понуђач
М. П.

______________________ _____________________________

Упуство како се попуњава образац структуре цена

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена,
- у колону 6. уписати колико износи укупна цена, и то тако што ће те помножити јединичну
цену (наведено у колони 5.) са количинама (наведено у колони 4.).

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена
цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији испоруке добара.

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном
понуда ће се одбити.
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Партија III - Услуга дератизације, дезинсекције и дезинфекције свих објеката
Студентских домова

Р.
бр Назив артикла Јед.

мере

Количина на
годиш.
нивоу

Цена по
јединици без

ПДВ-а

Укупан износ
4 х 5

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

1.

Вршење услуга дезинфекције, дезинсекције
и дератизације у просторијама Студентског
центра „Приштина“ – Косовска Митровица:

Студентски дом I м2 2800
Студентски дом II м2 750

Студентски дом III м2 3355

Студентски дом IV м2 3300

Студентски дом V м2 2800

Студентски дом VI м2 3940

Студентски дом “Лепосавић“ м2 4388

Студентски дом “Звечан“ м2 548

Студентски дом “Зубин Поток“ м2 552

Студентски ресторан и магацинске
просторије у Косовској Митровици

м2

2680

Студентски ресторан и магацинске
просторије у Звечан

м2

600

Студентски ресторан и магацинске
просторије у Лепосавић

м2

110

Студентски ресторан и магацинске
просторије у Блаце

м2

425

УКУПНО:

Датум Понуђач
М. П.

______________________ _____________________________

Упуство како се попуњава образац структуре цена

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена,
- у колону 6. уписати колико износи укупна цена, и то тако што ће те помножити јединичну
цену (наведено у колони 5.) са количинама (наведено у колони 4.).

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена
цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији испоруке добара.

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном
понуда ће се одбити.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

О санитарном прегледу над особљем запосленим у Стдентском центру „Приштина“ – Косовска
Митровица који долазе у контакт или непосредно раде са животним намирницама или готовом храном

(обавезно попунити модел уговора, оверити печатом и потписати)

Уговорне стране :

1. Пун назив установе Студентски центар „Приштина“ Косовска Митровица,  (место) ул
Џона Кенедија бр 6, матични број 09019103, ПИБ 101465620, коју заступа директор Јово
Поповић, у даљем тексту Наручилац.

2. Даваоц услуга _________________________________, _______________________________,
ул. _________________________________бр. _____, матични број _____________, ПИБ
________________, рачун бр. ____________  код пословне банке _____________________,
које заступа директор ____________________________, у даљем тексту Понуђач

Члан 1.

Наручиоц услуга уступа, Даваоц услуга прихвата, да за рачун Наручиоца услуга изврши
послове из предмета уговора, а у складу са важећим прописима и стандардима за ову Вpсту
послова.

Члан 2.

Уговорне стране су се сагласиле да ће се санитарни надзор запослених код Наручиоца
услуга вршити по искључиво по позиву или упуту Наручиоца услуга, као и у временским
интервалима које Наручиоц услуга одреди.

Наручилац услуга ће са своје стране одредити лице одговорно за комуникацију између
уговорни страна као и праћење обављања предметних послова.

говорне стране су се сагласиле да ће се сви предметни послови обављати у роковима,
терминима и у складу са спецификацијом послова из Конкурсне документације и  усвојене понуде
бр._____________ од____________ године.

Члан 3.

Исплата за обављене предметне послове ће се вршити на текући рачун Даваоца услуга бр.
__________________у року од __________________дана од дана подношења рачуна за предметни
посао, по ценама наведеним у понуди. бр._____________ од____________.године.

Члан 4.

У случају немогућности Даваоца услуга да изврши послове из предмета уговора по року,
количини или по квалитету, Наручиоц услуга задржава право да за неизвршене послове потражи
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другог извођача услуга на слободном тржишту, с тим да ће разлику у цени обрачунати на терет
Даваоца услуга.

Члан 5.

Овај уговор ће се примењивати почев од ______________ до _____________године.

Уколико једна од уговорених страна откаже уговор, период за отказ уговора износи 30
дaна.

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно.

У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Нишу.

Члан 7.

Овај уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава
по два.

Наручилац: Понуђач:
М.П. М.П.

Име и презиме овлашћеног лица Име и презиме овлашћеног лица

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица
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МОДЕЛ УГОВОРА

О контроли здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе у објектима
Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица

(обавезно попунити модел уговора, оверити печатом и потписати)

Уговорне стране :

1. Пун назив установе Студентски центар „Приштина“ Косовска Митровица,  (место) ул
Џона Кенедија бр 6, матични број 09019103, ПИБ 101465620, коју заступа директор Јово
Поповић, у даљем тексту Наручилац.

2. Даваоц услуга ________________________________, _______________________________,
ул. _________________________________бр. _____, матични број _____________, ПИБ
________________, рачун бр. ____________  код пословне банке _____________________,
које заступа директор ____________________________, у даљем тексту Понуђач

Наручиоц услуга уступа, Даваоц услуга прихвата, да за рачун Наручилац услуга изврши
послове из предмета уговора, а у складу са важећим прописима и стандардима За ову Вpсту
послова и то:

1.1. узимање узорака,

1.2. бактериолошка анализа животних намирница,

1.3. физичко - хемијска анализа животних намирница,

1.4.анализа брисева са радних површина у објектима Наручиоца услуга, брисеви руку особља које
долази у додир са намирницама или непосредно раде на смештају студената,

1.5.давање стручног мишљења о Хигијенској исправности животних намирница 10% ОД цене
анализе,

1.6. узорковање и анализа воде за пиће и давање стручног мишљења у објектима Наручиоца услуга
(трепезарија у студентском ресторану и заједничко купатило у дому 1 ).

Члан 2.

Уговорне стране су се сагласиле да ће се број физичко – хемијске и бактериолошке анализе
узорака животних намирница, као и микробиолошка анализа брисева на чистоћу, вршити по
искључиво по захтеву Наручиоца услуга, као и у временским интервалима које Наручиоц услуга
одреди.

Даваоц услуга се обавезује да по завршетку физичко – хемијских и бактериолошких
анализа, преда Наручиоцу услуга писмени извештај о обављеним анализама, оверен од стране
овлашћеног лица за вршење предметних послова.
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Наручилац услуга ће са своје стране одредити лице одговорно за комуникацију између
уговорни страна као и праћење обављања предметних послова.

Уговорне стране су се сагласиле да ће се сви предметни послови обављати у роковима,
терминима и у складу са спецификацијом послова из Конкурсне документације и  усвојене понуде
бр._____________ од____________ године.

Члан 3.

Исплата за обављене предметне послове ће се вршити на текући рачун Даваоца услуга бр.
___________________ у року од ____________________ од дана подношења рачуна за предметни
посао, по ценама наведеним у понуди. бр._____________ од____________.године.

Члан 4.

У случају немогућности Даваоца услуга да изврши послове из предмета уговора по року,
количини или по квалитету, Наручиоц услуга задржава право да за неизвршене послове потражи
другог извођача услуга на слободном тржишту, с тим да ће разлику у цени обрачунати на терет
Даваоца услуга.

Члан 5.

Овај уговор ће се примењивати почев од_____________. до ______________. године.

Уколико једна од уговорених страна откаже уговор, период за отказ уговора износи 30
дaна.

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно.

У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Нишу.

Члан 7.

Овај уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава
по два.

Наручилац: Понуђач:
М.П. М.П.

Име и презиме овлашћеног лица Име и презиме овлашћеног лица

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица
___________



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ бр. 3-У 01/2016

Послови хигијенско здравствене заштите страна 40 од 50

МОДЕЛ УГОВОРА

О услугама дератизације, дезинсекције и дезинфекције свих објеката Студентских домова

(обавезно попунити модел уговора, оверити печатом и потписати)

Уговорне стране :

1. Пун назив установе Студентски центар „Приштина“ Косовска Митровица,  (место) ул
Џона Кенедија бр 6, матични број 09019103, ПИБ 101465620, коју заступа директор Јово
Поповић, у даљем тексту Наручилац.

2. Даваоц услуга ________________________________, _______________________________,
ул. _________________________________бр. _____, матични број _____________, ПИБ
________________, рачун бр. ____________  код пословне банке _____________________,
које заступа директор ____________________________, у даљем тексту Понуђач

Члан 1.

Наручиоц услуга уступа, Даваоц услуга прихвата, да за рачун Наручиоца услуга изврши
послове из предмета уговора, а у складу са важећим прописима и стандардима За ову Вpсту
послова.

Члан 2.

Уговорне стране су се  споразумеле да се при обављању ДДД послова употребљавају
ефикасна хемијска — механичка средства која су стандардизована за ову врсту послова и која су
дозвољена за употребу у објектима за смештај и исхрану. Даваоц услуга је сагласан да ће
предметне послове обављати на површинама објеката и у временским интервалима које му
Наручиоц услуга одреди, а такође се обавезује да по завршетку уговорених радова преда
Наручиоцу услуга писмени извештај са шемом мамака, оверен од стране радника овлашћеног за
вршење послова из предмета уговора и присутног запосленог из реда Наручиоца услуга.

Наручилац услуга ће са своје стране одредити лице одговорно за комуникацију између
уговорни страна као и праћење обављања предметних послова.

Уговорне стране су се сагласиле да ће се сви предметни послови обављати у роковима,
терминима и у складу са спецификацијом послова из Конкурсне документације и  усвојене понуде
бр._____________ од____________ године.
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Члан 3.

Исплата за обављене предметне послове ће се вршити на текући рачун Даваоца услуга бр.
_______________________у року од __________________од дана подношења рачуна за предметни
посао, по ценама наведеним у понуди. бр._____________ од____________.године.

Члан 4.

У случају немогућности Даваоца услуга да изврши послове из предмета уговора по року,
количини или по квалитету, Наручиоц услуга задржава право да за неизвршене послове потражи
другог извођача услуга на слободном тржишту, с тим да ће разлику у цени обрачунати на терет
Даваоца услуга.

Члан 5.

Овај уговор ће се примењивати почев од_____________. до ______________. године.

Уколико једна од уговорених страна откаже уговор, период за отказ уговора износи 30
дaна.

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно.

У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Нишу.

Члан 7.

Овај уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава
по два

Наручилац: Понуђач:
М.П. М.П.

Име и презиме овлашћеног лица Име и презиме овлашћеног лица

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица
___________
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IX ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА (УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ) ИЛИ
ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.  75. ЗАКОНА  О  ЈАВНИМ

НАБАВКАМА

Овим, као одговорно лице понуђача односно подизвођача или учесника у заједничкој понуди,

изјављујем да је _________________________________________________________________,
(назив   понуђача)

као учесник у поступку јавне набавке мале вредности - Послови хигијенско здравствене заштите, у
моменту сачињавања ове изјаве:

-активни привредни субјект, регистрован код АПР, у складу са прописима;
-нема неизмирених законских обавеза (пореза  и  других  јавних дажбина) у складу са

прописима Републике Србије;

- да му није одлуком суда или управног органа није изречена  мера забране обављања
делатности која је на снази у време објављивања позива;

- да он или његов законском заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, против
животне средине, примања или давања мита или кривично дело преваре, односно да испуњава све
обавезне услове утврђене чл. 75. ст. 1. тач. 1-4. Закона о јавним набавкама.

Поред овог,  изјављујем да против понуђача  није  покренут  поступак  за  престанак  правног
субјективитета  учесника, односно да над њиме није покренут поступак стечаја или ликвидације или
претходни стечајни поступак;

Овим, као законски заступник гарантујем  да су сви подаци садржани у неовереним
фотокопијама документације идентични са оригиналом и да су изјаве дате под материјалном и
кривичном одговорношћу идентичне званичној документацији понуђача.

Ова потврда се издаје под претњом материјалне и кривичне одговорности, у циљу
доказивања испуњавања услова утврђених  чланом 75. Закона о јавним набавкама  и  услова  из
конкурсне  документације за учествовање у поступку јавне набавке, и не може се у друге сврхе
употребљавати. Понуђач прихвата последице елиминације из даљег поступка јавне набавке односно
поништаја уговора о испоруци набавке у случају неистинитог садржаја ове изјаве, те да се својом
једностраном изјавом обавезује  да по том основу наручиоцу, на његов први позив, одмах надокнади
паушално одређени износ уговорне материјалне штете у износу од 5 % укупне вредности понуде
дате у предметном поступку. Понуђач је сагласан да наручилац може, у случају давања неистинитих
података од стране понуђача, отпочети поступак утужења паушално одређеног износа накнаде
штете моментом наступања последица ништавости уговора.

Подаци садржани у овој потврди не представљају пословну тајну понуђача.Наручилац
податке који су везани за личности може користити искључиво за Законом утврђену намену (у
оквиру поступка јавне набавке) и не сме их презентовати неовлашћеним лицима (осим на захтев
надлежних државних органа и другим понуђачима у поступку ради остваривања права на заштиту
права понуђача).

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица

__________
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Образац 1.

И З Ј А В А

Којом понуђач: ___________________________________________________________
(назив понуђача)

из _____________________ под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да је

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима

рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне

својине.

Потпис овлашћеног лица

М.П.                  _____________________________
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Образац 2.

И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач__________________________________________________________________
(назив понуђача)

из _____________________ под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да је

подизвођач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац

права интелектуалне својине.

Потпис овлашћеног лица

М.П.                  _____________________________
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Образац 3.

И З Ј А В А

којом члан групе: _________________________________________________________
(назив понуђача)

из _____________________ под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да је

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима

рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне

својине.

Потпис овлашћеног лица

М.П.                  _____________________________
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Образац 4.

Назив референтног наручиоца:

Седиште:

Улица и број:

Телефон:

Матични број:

ПИБ:

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) достављамо вам

П О Т В Р Д У

којом потврђујемо да је понуђач/ Извршиоц: __________________________________________ из

________________________ у претходној години извршио услуге које су предмет јавне набавке

Ред.
број Назив извршених услуга Вредност услуге

Потврда се издаје на захтев ______________________________________________

ради учешћа у јавној набавци број 3-У 01/2016, чији је предмет набавке – Послови хигијенско

здравствене заштите ПАРТИЈА _______________________________________________, и у друге

сврхе се не може користити.

Место:___________________________

Датум:___________________________

Наручилац

М.П. _____________________

НАПОМЕНА: Понуђач ову потврду може умножити у броју који сматра довољним, а у
циљу доказивања и потврђивања референтне листе за сваку партију одвојено.

Потврда мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица продавца/наручиоца.
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Образац 5.

ИЗЈАВА О ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном моралном и материјалном одговорношћу понуђач ______________________________
из _________________________ изјављује:

Потврђујемо да смо у претходној години закључили и реализовали уговоре у минималном
износу од 2.000.000,00 динара и то:

Ред.бр. Референтни наручилац Број уговора Вредност уговора

Напомена: По потреби образац копирати.Уз образац доставити: копију полисе и потврду
референтног наручиоца

Потпис овлашћеног лица                      М.П.

_________________________
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

И З Ј А В А

О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у предметном
поступку јавне набавке имао следеће трошкове:

НАЗИВ ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА

_______________ дин. без ПДВ-а

_______________ дин. без ПДВ-а

_______________ дин.  без ПДВ-а

_______________ дин. без ПДВ-а

_______________ дин.  без ПДВ-а

_______________ дин.  без ПДВ-а

_______________ дин.  без ПДВ-а

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и
структуру 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 ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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XII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

ДУЖНИК ___________________________________________________________________________
(пун назив из решења о упису у рег.органа надлеж.за рег.седиште)

_____________________________________________________________________________________
(матични број и број рачуна)

ИЗДАЈЕ:
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИШЋЕЊЕ БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

ПОВЕРИЛАЦ: Студентски центар „Приштина“ – Косовска Митровица , текући рачун број:
840-512661-80 код Управе за трезор Косовска Митровица, ПИБ 101465620, мат. бр. 09019103.

Предајемо Повериоцу бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца да предату
меницу број __________________ може попунити на износ до: _______________________ динара.

словима: ________________________________________________________________________
(Дужник уписује износ који представља 1,5% вредности укупне понуђене цене која је наведена у понуди).

ОВЛАШЋУЈЕМО ПОВЕРИОЦА да може реализовати достављену меницу на износ
који представља максимално до 10% вредности од понуђене цене уколико након истека рока
за подношење понуда повучемо, опозовемо или изменимо своју понуду или ако додељен
уговор благовремено не потпишемо, одустанемо од закључења уговора или уколико не
доставимо копије докумената којима се доказује испињеност услова за учешће у поступку
јавне набавке број 3-У 01/2016 Партија ____________________________________________ уз
обавезу достављања на увид оригинала или оверених копија тражених докумената у року
који је одредио Поверилац.

Рок важења ове менице је 30 дана од дана отварања понуда и износи
__________________ дана.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату
изврше на терет рачуна ДУЖНИКА код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете
налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на
рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном
промету и прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо
права на повлачење и отказивање налога за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до: промене лица овлашћених за заступање
предузећа, лица овлашћених за располагање средстава са рачуна ДУЖНИКА, промена печата,
статусних промена код ДУЖНИКА, оснивања нових правних субјеката од стране ДУЖНИКА и
других промена од значаја за правни промет.

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П. _____________________________
(овлашћено лице)


