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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, ПИБ: 107333843, МБ: 20782633
Адреса: Народног фронта бр.4 Смедерево
Интернет страница: www.zelenilosd.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број М2015-5 су добра – Садни материјал

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

5. Контакт
Лице за контакт Никола Величковић, е - mail адреса komercijala@zelenilosd.rs, факс
026-4630-200.

6. Рок за достављање понуда и отварање понуда

Понуду доставити на адресу: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, улица Ђуре Јакшића
број 1, 11300 Смедерево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара број М2015-5
Садни материјал,партије бр. _________- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
27.10.2015 .године до 12:00 часова, без обзира на начин достављања.

7. Отварање понуда
Поступак отварања понуда ће бити 27.10.2015.године у 12:15 часова у згради ЈКП
Зеленило и гробља Смедерево, улица Ђуре Јакшића  број 1.
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а само
овлашћени представници понуђача могу активно учествовати. Присутни представници
понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији наручиоца поднети
овлашћење за учешће у поступку отварања понудa.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. М2015-5 је добро – Садни материјал – ОРН
Сезонски расад цвећа,03121000-хортикултурни производи, Семе цвећа, 03111900 -семење
цвећа

2. Партије

Предмет јавне набавке је обликован по партијама:

Број партије Назив партије

1. Расад цвећа
2. Семе цвећа
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет набавке је набавка садног  материјала за потребе ЈКП Зеленило и
гробља Смедерево. Наручилац ће предмет набавке потраживати сукцесивно у зависности од
потреба, а у току трајања уговорне обавезе.

Обзиром да се не може тачно предвидети колико и којих артикала ће бити утрошено,
Наручилац је дао планиране количине. Сходно томе, да су могућа одступања по
врсти и количини артикала, уговори ће се закључивати на основу дате понуде.

Рок извршења набавке је годину дана од дана закључења уговора, односно до
испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први стекне.

Место испоруке добара је на адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.
Врста, опис, квалитет и планирана количина предмета набавке/артикала дат је у табелама како

следи:

Партија број 1 – Расад цвећа

Ред
бр.

Назив материјала,
тип и карактеристике

Боја цвета Планирана количина

1 2 3 4

1.
Petunia Surfinia Hot Pink 1000

2.
Petunia Surfinia Purple 1000

3.
Petunia Surfinia White 500

4. Petunia  Surfinia Blue Vein 500
5. Catharanthus roses (Vinka rosea) F1 Red 4000

6. Catharanthus roses (Vinka rosea) F1 Rose 4000
7. Catharanthus roses (Vinka rosea) F1 White 2000
8. Viola wittrockiana Yellow with blotch F1

(zuta sa mrljom) krupnocvetna 6.000

9. Viola wittrockiana White with blotch F1
(bela sa mrljom) krupnocvetna 6.000

10.
Viola wittrockiana

Orange F1
(narandzasta)
Krupnocvetna

6.000

11.
Viola wittrockiana

True blue F1
(nebo plava)

Krupnocvetna
6.000

12.
Viola wittrockiana

Red blotch F1
(crvena sa mrljom)

Krupnocvetna
6.000

13. Begonia semperflorens F1 Red(crvena) sa bronzanim listom 3.000
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Партија број 2 – Семе цвећа

Ред бр. Назив материјала и произвођач Боја цвета Боја листа ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

(Семенка,
пилета,

мултипилета)

БРОЈ БИЉАКА

1. Begonia benariensis Big F1(Benary) ili
ekvivalent

црвена бронзана пилета 1000

2. Begonia benariensis Big F1(Benary) ili
ekvivalent

розе бронзана пилета 1000

3. Begonia semperflorens Nightlife  F1 (
Benary)  ili ekvivalent

црвена бронзана семенка 3000

4. Begonia semperflorens Nightlife F1 (
Benary)  ili ekvivalent

бела бронзана семенка 3000

5. Begonia semperflorens Nightlife  F1 (
Benary)  ili ekvivalent

тамно розе бронзана семенка 4000

6. Begonia semperflorens Cocktail  F1 (
Benary)  ili ekvivalent

црвена бронзана семенка 3000

7. Begonia semperflorens Cocktail  F1 (
Benary)  ili ekvivalent

бела бронзана семенка 3000

8. Begonia semperflorens Cocktail  F1 (
Benary)  ili ekvivalent

тамно розе бронзана семенка 4000

9. Begonia semperflorens quick  F1 (
grainesvolts)  ili ekvivalent

Bela Zelena семенка 2000

10. Begonia semperflorens quick  F1 (
grainesvolts) ili ekvivalent

розе зелена семенка 3000

11. Begonia semperflorens quick  F1 (
grainesvolts)  ili ekvivalent

црвена зелена семенка 3000

12. Begonia semperflorens quick  F1 (
grainesvolts)  ili ekvivalent

корал зелена семенка 2000

13. Catharanthus roseus (Vinca rosea)  F1
Pacifica XP  (PanAmerican Seed )  ili
ekvivalent

чистобела / семенка 1000

14. Catharanthus roseus (Vinca rosea) F1
Pacifica XP  (PanAmerican Seed )  ili
ekvivalent

црвена / семенка 2000

15. Catharanthus roseus (Vinca rosea)  F1
Pacifica XP  (PanAmerican Seed) )  ili
ekvivalent

розе / семенка 2000

16. Catharanthus  roseus ( Vinca viseca)
Mediterranean XP )

strawberry / семенка 1000

17. Catharanthus  roseus ( Vinca viseca)
Mediterranean XP

Hot rose / семенка 1000

18. Celosia plumosa Fresh Look ( Benary) ili
ekvivalentno

црвена зелена семенка 1000

19. Celosia plumosa Fresh Look ( Benary)  ili
ekvivalentno

жута зелена семенка 2000

20. Celosia plumosa New Look ( Benary)  ili
ekvivalentno

црвена тамна семенка 2000

14. Begonia semperflorens F1 Rose sa bronzanim listom 3.000
15. Begonia semperflorens F1 White(bela) sa bronzanim 4.000
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21. Celosia plumosa Fresh Look ( Benary)  ili
ekvivalentno

розе зелен семенка 1000

22. Coleus x blumei Wizard (PanAmerican
Seed)  ili ekvivalentno

/ Wizard Pastel семенка 1000

23. Coleus x blumei Wizard (PanAmerican
Seed)  ili ekvivalentno

/ Velvet Red семенка 1000

24. Impatiens walleriana Adventage ( Benary)
F1  ili ekvivalentno

црвена / семенка 2000

25. Impatiens walleriana Adventage ( Benary)
F1  ili ekvivalentno

розе / семенка 2000

26. Impatiens walleriana Adventage ( Benary)
F1  ili ekvivalentno

бела / семенка 2000

27. Portulaca grandiflora Happy Trails
(PanAmerican Seed)  ili ekvivalentno

микс / семенка 3000

28. Salvia splendens  Maestro (Floranova
FLOWER SEED BREEDERS)  ili
ekvivalentno

црвена / семенка 1000

29. Salvia splendens  Salsa (Syngenta flowers)
ili ekvivalentno

црвена / семенка 2000

30. Salvia splendens Vista
(PanAmerican Seed)  ili ekvivalentno

црвена / семенка 4000

31. Senecio maritima Silverdust
Reckani list
(PanAmerican Seed)  ili ekvivalentno

/ сребрна семенка 10000

32. Tagetes x patula Boy, Yellow French
(PanAmerican Seed)  ili ekvivalentno

жута / семенка 5gr
(1500)

33. Tagetes x patula Boy, Harmony  French
(PanAmerican Seed)  ili ekvivalentno

шарена / семенка 5 gr
(1500)

34. Tagetes x patula Bonanza, Deep Orangе Тамно наранџаста / семенка 2000

35. Tagetes x patula Bonanza, Bee French шарена / семенка 2000

36. Tagetes x patula Bonanza,  Yellow French жута / семенка 1000

37. Tagetes x patula Durango,  Red French црвена / семенка 3000

38. Tagetes x erecta  Discovery F1(Benary)  ili
ekvivalentno

жута / семенка 1000

39. Tagetes x erecta  Antiqua F1
(Graines Voltz)  ili ekvivalentno

наранџаста / семенка 1000

40. Viola wittrockiana F1
krupnocvetna

Yellow with blotch
F1

(zuta sa mrljom)

/ семенка 3800

41. Viola wittrockiana F1
krupnocvetna

Whitte with blotch
F1

(bela sa mrljom)

/ семенка 3800

42. Viola wittrockiana F1
krupnocvetna

Orange with
blotch F1

(narandzasta sa
mrljom)

/ семенка 3800
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43. Viola wittrockiana F1
krupnocvetna

True blue with
blotch F1

(nebo plava sa
mrljom)

/ семенка 3800

44. Viola wittrockiana F1
krupnocvetna

red with blotch F1
(crvena sa mrljom)

/ семенка 3800

45. Endurio F1 Syngenta mix / семенка 1000

46. Coreopsis grandiflora EARLY SUNRISE
(grains volts)

Жута Зелено Семенка 250

47. Gaillardia grandiflora ARIZONA (Benary) ARIZONA SUN / семенка 500
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Није предвиђена за ову набавку.

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

УСЛОВА

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

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 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 гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у  поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
нема додатних услова.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Законa.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве
понуђача дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава  мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача дат је у поглављу V одељак
3.), 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 начинa.
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3.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У
Понуђач______________________________________________________________________________

(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке садног материјала број М2015-5, испуњава све услове из чл.
75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;

2)  Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;

4) 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);

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.

Место:__________________                                              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
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У
Подизвођач ______________________________________________________________________________

(навести назив подизвођача)

у поступку јавне набавке садног материјала број М2015-5, испуњава све услове из чл.
75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;

2)  Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)  Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;

4)  Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији).

Место:__________________ Подизвођач:

Датум:__________________        М.П.                 ______________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затвореној 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: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Ул. Ђуре
Јакшића бр.1, 11300 Смедерево, са назнаком: Понуда за јавну набавку добра – Садног
материјала, ЈН број М2015-5, партије број - НЕ ОТВАРАТИ".

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
_27.10.2015 године до 12:00 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 наручулац 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.

Понуда мора да садржи:
1) Попуњен, потписан и оверен образац понуде (поглавље VII)
2) Попуњену, потписану и оверену Изјаву понуђача о испуњавању услова из чл. 75.

ЗЈН (поглавље V)
3) Попуњену, потписану и оверену Изјаву подизвођача о испуњавању услова из чл.

75. ЗЈН (поглавље V) – у случају када се подноси понуда са подизвођачима
4) Попуњен, потписан и оверен модел уговора (поглавље VIII) – за партије за које

се подноси понуда
5) Попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде (поглавље IX)

– није обавезан
6) Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о независној понуди (поглавље X)
7) Споразум да се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на

извршење јавне набавке који садржи податке предвиђене чл. 81. ЗЈН - у случају да
се подноси заједничка понуда

8) Уверење о домаћем пореклу добара у поступку јавне набавке издат од стране
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Привредне коморе Србије - уколико понуђач жели да оствари право сходно
одредби чл. 86. ЗЈН

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, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона.),
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 извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно
чл. 81. Закона.

3.
ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке је обликован по партијама:

Број
партије Назив партије

1. Расад цвећа
2. Семе цвећа

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију. У обрасцу понуде морају бити унете све
тражене ставке за партије за које понуђач даје понуду.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити
поднета тако да се може оценити за сваку партију посебно.

Доказ из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или
више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити
достављени у једном примерку за све партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево, Ул. Ђуре Јакшића бр.1, 11300 Смедерево, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра – садног материјала,

ЈН број М2015-5 – НЕ ОТВАРАТИ" или „Допуна понуде за јавну набавку добра –
садног материјала, ЈН број М2015-5 - НЕ ОТВАРАТИ" или „Опозив понуде за јавну
набавку добра – садног материјала, ЈН број М2015-5 - НЕ ОТВАРАТИ" или „Измена и
допуна понуде за јавну набавку добра – садног материјала, ЈН број М2015-5 - 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 VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДАСАПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље VII) 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.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглављаV одељак 3).

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.
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8. ЗАЈЕДНИЧКАПОНУДА

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 из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
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;

- 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 V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглављаV одељак 3).

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

Партија 1-Сезонски расад цвећа

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања .
Рок и плаћања је : Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. У року од 45 дана
од дана службеног пријема рачуна, у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. („Службени гласник РС“ , бр.
119/12).Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

 Рок важења понуде: 180 дана од дана отварања понуде.
 У случају истека 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.
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 Рок испоруке: најдуже 10 данa од упућеног Захтева за испоруку робе. (попунити
број дана у обрасцу понуде).

 Термини испоруке расада;
- Сурфинија (3000 ком) : - 1500 ком најкасније до 15.децембра 2015 године.

- 1500 ком најкасније до 15.јануара 2016 године.
-Бегонија (10.000 ком) ; у периоду од 1 до 5. марта 2016 године.
-Винка (10.000 ком) у периоду од 1. До 5. марта 2016 године.
-Виола (30.000 ком) до 10. августа 2016 године.
-Циклама : прва испорука крајем маја 2016 године, а друга крајем августа 2016

 Рок за квантативни пријем: до 15 дана за сваку испоруку.
 Рок упућивања квалитативне рекламације:30 дана од дана испоруке добрара.
 Место испоруке: FCO Наручилац :
Расадник РЈ Зеленило –Ул. Шалиначка бб, Смедерево
Начин испоруке: Сукцесивно у складу са потребама наручиоца
 Рок за решавање рекламација: најдуже 5 дана од дана упућивања Обавештења о

рекламацији (попунити број дана у обрасцу понуде)
НАПОМЕНА:
1.Уколико се расад (младе биљке) увози , понуђач је дужан да наручиоцу приликом испоруке
приложи копиjу фитосанитарнoг сертификатa, као и отпремнице са комплетно траженим
сортиментом.
2.Уколико се увози репроматеријал (семе и неожиљене резнице) из кога ће се у домаћем
расаднику производити расад (младе биљке) за потребе наручиоца , произвођач је дужан да
наручиоцу приложи:

- Копију увозног фитосанитарног сертификата и копију увозне отпремнице (са
комплетним траженим сортиментом), у случају да је произвођач уједно и увозник
репроматеријала.

- Копију увозног фитосанитарног сертификата и копију увозне отпремнице (са
комплетним траженим сортиментом) од стране свог добављача , у случају да
произвођач репроматеријал набавља код домаћег увозника.

- Не прихвата се производња расада из сопственог , сакупљеног семена, као ни из
сопствених недекларисаних резница.

3.Младе биљке треба да буду стандардно типичног хабитуса у производној амбалажи у
одговарајућем супстрату без механичких оштећења и болести.
4.Тражимо да нам се фактурише само број виталних, правилно развијених биљака
(гарантован број).
5.Неопходан је накнадни договор , са изабраним добављачем о нијансама тражених боја.
6.Уколико се установи присуство неких фитопатолошких и ентомолошки агенаса, којима су
пристигле биљке биле заражене, добављач је дужан да нам тај број биљака
надокнади.Уколико се установи присуство неких вирусних обољења,којима су пристигле
биљке биле заражене,Добављач је дужан да нам надокнади трошкове анализе,
репроматеријала искоришћеног за пресађивање присиглих биљака (супстрат и саксије) и
трошкове дезинфекције објеката у којима су се заражене биљке налазиле. Трошкове анализе,
уколико се покаже оправданим сноси Добављач, а уколико се покаже да добра имају
квалитет у складу са техничким спецификацијама, трошкове анализе сноси Наручиоц.
7. Добављач одговара за све скривене мане испоручених добара.

У случају неиспуњавања договорених обавеза наручилац ће пријавити негативну
референцу.
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Партија 2-Семе за цвеће

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања .
Рок и плаћања је : Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. У року од 45 дана од дана
службеног пријема рачуна, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама. („Службени гласник РС“ , бр. 119/12).Понуђачу није
дозвољено да захтева аванс.
 Рок важења понуде: 180 дана од дана отварања понуде.
У случају истека 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.
 Рок испоруке: најдуже 10  дана од упућеног Захтева за испоруку робе. (попунити број

дана).
 Термин испоруке: Семе виоле испоручити најкасније до 15.маја 2016 год., а остала

семена до 15.децембра 2015 год
 Место испоруке: FCO Наручилац Расадник РЈ Зеленило –Ул. Шалиначка бб,

Смедерево
 Начин испоруке: Сукцесивно у складу са потребама наручиоца
 Рок за решавање рекламација: најдуже 5 дана од дана упућивања Обавештења о

рекламацији (попунити број дана)
 Рок упућивања рекламација: 5 дана од пријема робе.

НАПОМЕНА:
1. Понуђач је дужан да наручиоцу приликом испоруке семена приложи копију
фитосанитарног сертификата , као и копију увозне отпремнице , са
комплетним траженим  сортиментом .
2.Да семена буду у оригиналним комерцијалним паковањима са
декларацијомпрометника.
3. Неопходно је да наручилац и изабрани понуђач накнадно прецизирају
нијансе тражених боја.

У случају неиспуњавања договорених обавеза наручилац ће пријавити негативну
референцу

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре, а у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“
број 119/2012 од 17.12.2012. године),  а на основу фактуре коју испоставља
понуђач, а  којом је потврђена испорука добра. Плаћање се врши уплатом на рачун
Понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока и места испоруке добара

Расад цвећа
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Рок испоруке: најдуже 10 данa од упућеног Захтева за испоруку робе. (попунити
број дана). Термини испоруке расада;
- Сурфинија (3000 ком) : - 1500 ком најкасније до 15.децембра 2015 године.

- 1500 ком најкасније до 15.јануара 2016 године.
-Бегонија (10.000 ком) ; у периоду од 1 до 5. марта 2016 године.
-Винка (10.000 ком) у периоду од 1. До 5. марта 2016 године.
-Виола (30.000 ком) до 10. августа 2016 године.
-Циклама : прва испорука крајем маја 2016 године, а друга крајем августа 2016

.
Семе цвећа

Семе виоле испоручити најкасније до 15.маја 2016 год., а остала семена до
15.децембра 2015 год

Место испоруке – на адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.
Испорука ће се вршити сукцесивно у зависности од потреба наручиоца.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је 180 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.

9.4. Други захтеви

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду
њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском
оловком, или електронски, а  овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом
оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у
конкурснојдокументацији.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНАУ ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност. Цена
обухвата све зависне трошкове (трошкови испоруке и сл.). Ако понуђена цена укључује
увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у
динарима.За оцену понуде узимаће се у обзир укупна цена предмета набавке без пореза
на додату вредност.

Јединичнe цене су фиксне и не могу се мењати током периода важности
уговора.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊАИСПУЊЕЊАОБАВЕЗАПОНУЂАЧА

Наручилац не захтева средство финансијског обезбеђења, осим у ситуацији
наведеној под бројем 16. овог поглавља.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ

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

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном   облику путем   поште на адресу
наручиоца ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Ул. Ђуре Јакшића бр.1 Смедерево,
електронске поште на e-mail komercijala@zelenilosd.rs или факсом на број 026-4630-200
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број М2015-
4".

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

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

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

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

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају
разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не
сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини
од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет)
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро
извршење посла мора да се продужи.
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17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена"

18. 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 дао краћи рок испоруке.

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и
понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац ће у складу са чл. 86.
ЗЈН изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла  под условом да
његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача
који нуди добра страног порекла. Уколико понуђач жели да оствари право сходно
одредби чл. 86. ЗЈН дужан је да уз понуду достави уверење о домаћем пореклу добара у
поступку јавне набавке издат од стране Привредне коморе Србије. Када понуђач достави
доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све
остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде
добра домаћег порекла и да доставе доказ.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из
поглавље V одељак 3).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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21. РОК И НАЧИН ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се
може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
Наручилац исте није отклонио.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 97 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник:
Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ___________ од _____________ 2015. године за јавну набавку добра
– садног материјала , ЈН бр. М2015-5.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача

Адреса понуђача

Матични број понуђача

ПИБ

Име особе за контакт

e-mail

Телефон

Факс
Број рачуна понуђача
и назив банке
Лице овлашћено за
потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

1.САМОСТАЛНО
2.СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
3.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

ПИБ

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

ПИБ

Име особе за контакт
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач

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

1) Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

ПИБ

Име особе за контакт

2) Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

ПИБ

Име особе за контакт

3) Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

ПИБ

Име особе за контакт

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ДОБРО – САДНИ МАТЕРИЈАЛ
Партија број 1 – Расад цвећа

Ред бр. Назив материјала,
тип и карактеристике

БОЈА ЦВЕТА Планирана
количина Цена у дин.

без ПДВ-а
по комаду

Цена у дин. са
ПДВ-ом по
комаду

Цена у дин. без
ПДВ-а за
тражену
количину

Цена у дин.
са ПДВ-ом
за тражену
количину

Увозна царина
и друге
дажбине
у динарима по
комаду

Произвођач

1 2 3 4 5 6 = 3 x 4 7 = 3 x 5 8 9 1

1. Petunia Surfinia Hot Pink 1000

2. Petunia Surfinia Purple 1000

3. Petunia Surfinia White 500

4. Petunia  Surfinia Blue Vein 500

5. Catharanthus roses (Vinka
rosea) F1

Red 4000

6. Catharanthus roses (Vinka
rosea) F1

Rose 4000

7. Catharanthus roses (Vinka
rosea) F1

White 2000

8. Viola wittrockiana Yellow with blotch F1
(zuta sa mrljom)

krupnocvetna

6.000

9. Viola wittrockiana White with blotch F1
(bela sa mrljom)

krupnocvetna

6.000

10. Viola wittrockiana Orange F1
(narandzasta)
Krupnocvetna

6.000

11. Viola wittrockiana True blue F1
(nebo plava)

Krupnocvetna

6.000

12. Viola wittrockiana Red blotch F1
(crvena sa mrljom)

6.000
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Јединичне цене су фиксне за период важења уговора.

Укупни износ понуде без
ПДВ-а:

(по оквирним количинама)

_________________ дин.

Укупни износ понуде са
ПДВ-ом:

(по оквирним количинама)
__________________   дин

Рок и начин плаћања
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре, а на основу фактуре коју испоставља понуђач. Плаћање се
врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђач не захтева аванс.

Рок важења понуде 180 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке ______ дан од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца.

Место испоруке На адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка

Рок за квантативни
пријем:

До 15 дана за сваку испоруку.

Рок упућивања
квалитативне
рекламације

30 дана од дана испоруке добара.

Рок за решавање
рекламација:
упућивања
Обавештења о
рекламацији
(попунити број дана)

____ дана од дана упућивања Обавештења о рекламацији.

Krupnocvetna
13. Begonia semperflorens F1 Red(crvena) sa

bronzanim listom
3.000

14. Begonia semperflorens F1 Rose sa bronzanim
listom

3.000

15. Begonia semperflorens F1 White(bela) sa
bronzanim

4.000
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Напомена 1.Уколико се расад (младе биљке) увози , понуђач је дужан да наручиоцу приликом испоруке  приложи копиjу фитосанитарнoг
сертификатa, као и отпремнице са комплетно траженим сортиментом.
2.Уколико се увози репроматеријал (семе и неожиљене резнице) из кога ће се у домаћем расаднику производити расад (младе
биљке) за потребе наручиоца , произвођач је дужан да наручиоцу приложи:

- Копију увозног фитосанитарног сертификата и копију увозне отпремнице (са комплетним траженим сортиментом), у
случају да је произвођач уједно и увозник репроматеријала.

- Копију увозног фитосанитарног сертификата и копију увозне отпремнице (са комплетним траженим сортиментом) од
стране свог добављача , у случају да произвођач репроматеријал набавља код домаћег увозника.

- Не прихвата се производња расада из сопственог , сакупљеног семена, као ни из сопствених недекларисаних резница.
3.Младе биљке треба да буду стандардно типичног хабитуса у производној амбалажи у одговарајућем супстрату без механичких
оштећења и болести.
4.Тражимо да нам се фактурише само број виталних, правилно развијених биљака (гарантован број).
5.Неопходан је накнадни договор , са изабраним добављачем о нијансама тражених боја.
6. .Уколико се установи присуство неких фитопатолошких и ентомолошки агенаса, којима су пристигле биљке биле
заражене, добављач је дужан да нам тај број биљака надокнади.Уколико се установи присуство неких вирусних
обољења,којима су пристигле биљке биле заражене,Добављач је дужан да нам надокнади трошкове анализе,
репроматеријала искоришћеног за пресађивање присиглих биљака (супстрат и саксије) и трошкове дезинфекције
објеката у којима су се заражене биљке налазиле. Трошкове анализе, уколико се покаже оправданим сноси
Добављач, а уколико се покаже да добра имају квалитет у складу са техничким спецификацијама, трошкове анализе
сноси Наручиоц.
7. Добављач одговара за све скривене мане испоручених добара..

У случају неиспуњавања договорених обавеза наручилац ће пријавити негативну референцу.

Датум: Понуђач:
М.П.

________________________ ___________________
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ПАРТИЈА 2 – Семе цвећа

Р.бр
Назив материјала и

произвођач Боја цвета Боја
листа

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

(Семенка,
пилета,

мултипилета)

БРОЈ
БИЉАКА

Цена у
дин. без

ПДВ-а по
комаду

Цена у
дин. са

ПДВ-ом
по комаду

Цена у
дин. без

ПДВ-а за
тражену

количину

Цена у
дин. са

ПДВ-ом за
тражену

количину

Увозна царина
и друге

дажбине
У динар има по

комаду
Произвођач

1. Begonia benariensis Big
F1(Benary) ili ekvivalent

црвена бронзана пилета 1000

2. Begonia benariensis Big
F1(Benary) ili ekvivalent

розе бронзана пилета 1000

3. Begonia semperflorens
Nightlife F1 ( Benary)  ili
ekvivalent

црвена бронзана семенка 3000

4. Begonia semperflorens
Nightlife F1 ( Benary)  ili
ekvivalent

бела бронзана семенка 3000

5. Begonia semperflorens
Nightlife F1 ( Benary)  ili
ekvivalent

тамно розе бронзана семенка 4000

6. Begonia semperflorens
Cocktail F1 ( Benary)  ili
ekvivalent

црвена бронзана семенка 3000

7. Begonia semperflorens
Cocktail F1 ( Benary)  ili
ekvivalent

бела бронзана семенка 3000

8. Begonia semperflorens
Cocktail F1 ( Benary)  ili
ekvivalent

тамно розе бронзана семенка 4000

9. Begonia semperflorens
quick F1 ( grainesvolts)
ili ekvivalent

Bela Zelena семенка 2000

10. Begonia semperflorens
quick F1 ( grainesvolts)
ili ekvivalent

розе зелена семенка 3000

11. Begonia semperflorens
quick F1 ( grainesvolts)
ili ekvivalent

црвена зелена семенка 3000

12. Begonia semperflorens корал зелена семенка 2000
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quick F1 ( grainesvolts)
ili ekvivalent

13. Catharanthus roseus
(Vinca rosea) F1
Pacifica XP
(PanAmerican Seed )  ili
ekvivalent

чистобела // семенка 1000

14. Catharanthus roseus
(Vinca rosea) F1 Pacifica
XP (PanAmerican Seed )
ili ekvivalent

црвена // семенка 2000

15. Catharanthus roseus
(Vinca rosea) F1
Pacifica XP
(PanAmerican Seed) )  ili
ekvivalent

розе // семенка 2000

16. Catharanthus  roseus (
Vinca viseca)
Mediterranean XP )

strawberry // семенка 1000

17. Catharanthus  roseus (
Vinca viseca)
Mediterranean XP

Hot rose // семенка 1000

18. Celosia plumosa Fresh
Look ( Benary) ili
ekvivalentno

црвена зелена семенка 1000

19. Celosia plumosa Fresh
Look ( Benary)  ili
ekvivalentno

жута зелена семенка 2000

20. Celosia plumosa New
Look ( Benary)  ili
ekvivalentno

црвена тамна семенка 2000

21. Celosia plumosa Fresh
Look ( Benary)  ili
ekvivalentno

розе зелен семенка 1000

22. Coleus x blumei Wizard
(PanAmerican Seed) ili
ekvivalentno

Wizard
Pastel

семенка 1000

23. Coleus x blumei Wizard
(PanAmerican Seed) ili
ekvivalentno

Velvet
Red

семенка 1000
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24. Impatiens walleriana
Adventage ( Benary) F1
ili ekvivalentno

црвена семенка 2000

25. Impatiens walleriana
Adventage ( Benary) F1
ili ekvivalentno

розе // семенка 2000

26. Impatiens walleriana
Adventage ( Benary) F1
ili ekvivalentno

бела // семенка 2000

27. Portulaca grandiflora
Happy Trails
(PanAmerican Seed) ili
ekvivalentno

микс // семенка 3000

28. Salvia splendens
Maestro (Floranova
FLOWER SEED
BREEDERS) ili
ekvivalentno

црвена // семенка 1000

29. Salvia splendens Salsa
(Syngenta flowers) ili
ekvivalentno

црвена // семенка 2000

30. Salvia splendens Vista
(PanAmerican Seed) ili
ekvivalentno

црвена // семенка 4000

31. Senecio maritima
Silverdust
Reckani list
(PanAmerican Seed) ili
ekvivalentno

/ сребрна семенка 10000

32. Tagetes x patula Boy,
Yellow French
(PanAmerican Seed) ili
ekvivalentno

жута // семенка 5gr
(1500)

33. Tagetes x patula Boy,
Harmony French
(PanAmerican Seed) ili
ekvivalentno

шарена // семенка 5 gr
(1500)

34. Tagetes x patula
Bonanza, Deep Orangе

Тамно
наранџаста

// семенка 2000
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35. Tagetes x patula
Bonanza, Bee French

шарена // семенка 2000

36. Tagetes x patula
Bonanza,  Yellow French

жута // семенка 1000

37. Tagetes x patula
Durango, Red French

црвена // семенка 3000

38. Tagetes x erecta
Discovery F1(Benary) ili
ekvivalentno

жута // семенка 1000

39. Tagetes x erecta  Antiqua
F1
(Graines Voltz) ili
ekvivalentno

наранџаста // семенка 1000

40. Viola wittrockiana F1
krupnocvetna

Yellow with
blotch F1
(zuta sa
mrljom)

// семенка 3800

41. Viola wittrockiana F1
krupnocvetna

Whitte with
blotch F1
(bela sa
mrljom)

// семенка 3800

42. Viola wittrockiana F1
krupnocvetna

Orange with
blotch F1

(narandzasta
sa mrljom)

// семенка 3800

43. Viola wittrockiana F1
krupnocvetna

True blue
with blotch

F1
(nebo plava
sa mrljom)

// семенка 3800

44. Viola wittrockiana F1
krupnocvetna

red with
blotch F1
(crvena sa
mrljom)

// семенка 3800

45. Endurio F1 Syngenta mix // семенка 1000

46. Coreopsis grandiflora
EARLY SUNRISE (grains
volts)

Жута Зелено Семенка 250
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47. Gaillardia grandiflora
ARIZONA (Benary)

ARIZONA
SUN

// семенка 500

Јединичне цене су фиксне за период важења уговора.
Укупни износ понуде без

ПДВ-а :
(по оквирним количинама)

_________________ дин.

Укупни износ понуде са
ПДВ-ом:

(по оквирним количинама)
__________________   дин

Рок и начин плаћања
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре, а на основу фактуре коју испоставља понуђач. Плаћање се
врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђач не захтева аванс.

Рок важења понуде 180 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке _____ дан од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца.
Место испоруке На адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.

Рок упућивања
рекламације

5 дана од пријема робе.

Рок за решавање
рекламација: _____ дана од дана упућивања Обавештења о рекламацији.

Напомена 1.Понуђач је дужан да наручиоцу приликом испоруке семена приложи копију фитосанитарног сертификата , као и копију
увозне отпремнице , са комплетним траженим  сортиментом .
2.Да семена буду у оригиналним комерцијалним паковањима са декларацијом прометника.
3. Неопходно је да наручилац и изабрани понуђач накнадно прецизирају нијансе тражених боја.
У случају неиспуњавања договорених обавеза наручилац ће пријавити негативну референцу.

Датум: Понуђач:
М.П.

________________________ ___________________
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VIII МОДЕЛ УГОВОРA

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА –
САДНОГ МАТЕРИЈАЛА – Партија број 1

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног фронта 4, које
заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89 код Комерцијалне банке а.д. Београд филијала
Смедерево, (у даљем тексту: Купац) и

Понуђача:
кога заступа
Матични број: , ПИБ:

бр.тек. рачуна: код ______________
( у даљем тексту: Продавац )

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
-
-
- ______________________________________________________________

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/2012;
14/2015; 68/2015), а по Позиву за подношење понуде за прибављање добра –
Садног материјала број М2015-5/4 од 16.10.2015 године, објављеног на Порталу
јавних набавки дана 16.10.2015 године, спровео поступак јавне набавке мале
вредности број М2015-5, према Конкурсној документацији број М2015-5/5 од
16.10.2015 године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број од 2015. године,
евидентирану код Купца под бројем _ од 2015. године, за коју је
утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и која је саставни део овог Уговора;
-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број од 2015. године,
сходно одредби чл.108. ЗЈН.
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Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет Уговора је набавка садног материјала за партију број 1 –Расад цећа.
Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без обрачунатог
ПДВ-а износи до __________________________ динара.

Члан 3.
(опционо)
Подизвођачу_____________________________________________поверава се _____%
Укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
___________________________________________.
Подизвођачу_____________________________________________поверава се _____%
Укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
___________________________________________.
Подизвођачу_____________________________________________поверава се _____%
Укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
___________________________________________.

Члан 4.
(опционо)

Саставни део овог уговора је Споразум којим се понуђачи из групе понуђача
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а у складу са чл.
81. ЗЈН.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.

Цена, рок и начин плаћања.
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује
предмет набавке, према понуди број _____ од _____ 2015. године, и јединичим ценама
наведеним у Обрасцу понуде.

Јединичне цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне трошкове
(трошкови испоруке и сл.).

Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у
року од 45 дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном

од стране овлашћеног представника Купца.
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Место,начин и рок испоруке.

Члан 6.

Испорука предмета набавке вршиће се сукцесивно, на основну писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Рок за испоруку је ____ дан од дана пријема поруџбенице поднете од стране Купца.
Уколико Продавац није могућности да у уговореном року испоручи предмет набавке
дужан је да, у року од (1) једог дана достави изјаву да није у могућности да изврши
испоруку траженог предмет набавке.

Примопредаја предмета набавке је у пословно простору Купца у Смедереву,
Ул. Шалиначка бб.

Термини испоруке расада :
- Сурфинија (3000 ком) : - 1500 ком најкасније до 15.децембра 2015 године.

- 1500 ком најкасније до 15.јануара 2016 године.
-Бегонија (10.000 ком) ; у периоду од 1 до 5. марта 2016 године.
-Винка (10.000 ком) у периоду од 1. До 5. марта 2016 године.
-Виола (30.000 ком) до 10. августа 2016 године.

- Циклама : прва испорука крајем маја 2016 године, а друга крајем августа 2016

Контрола квалитета

Члан 7.

Представник Купца је дужан да Продавцу стави приговор на количину добара
која се испоручују, у року 15(петнаест) дана од дана преузимања добара,због
специфичне природе посла, што ће се записнички констатовати и у истом обавезати
Продавац да испоручи недостајућа добра.

Представник Купца се обавезује да потпише отпремницу уколико је испорука
сагласна у асортиману и количини са поруџбеницом.

У случају квалитативног неслагања са поруџбеницом сачиниће се записник којим ће се
констатовати уочене мањкавости и уз који ће неодговарајућа роба бити враћена.
Накнадно утврђене неисправности или одступање у квалитету испоручене робе Купац
ће рекламирати у року од 30 (тридесет) дана од дана преузимања робе, а Продавац је
обавезан да у року од ____ дана изврши своје обавезе по примљеној рекламацији.
Трошкови враћања рекламираних добара иду на терет Продавца. Продавац одговара за
све скривене мане испоручених добара
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Члан 8.

Продавац ће фактурисати само број виталних, правилно развијених биљака
(гарантовани број). Неопходан је накнадни договор са Продавцем о нијансама тражених
боја.

Члан 9.

Уколико се расад (младе биљке) увози, Продавац је дужан да Купцу приликом испоруке
приложи копију фитосанитарног сертификата, као и отпремнице са комплетно траженим
сортиментом.

Уколико се увози репроматеријал (семе и неожиљене резнице) из кога ће се у
домаћем расаднику производити расад (младе биљке) за потребе Купца, Продавац је дужан
да Купцу приложи:
-копију увозног фитосанитарног сертификата и копију увозне отпремнице (са комплетним
траженим сортиментом), у случају да је произвођач уједно и увозник репроматеријала,

-копију увозног фитосанитарног сертификата и копију увозне отпремнице (са
комплетним траженим сортиментом) од стране свог добављача, у случају да произвођач
репроматеријал набавља код домаћег увозника.

-Уколико се установи присуство неких фитопатолошких и ентомолошки агенаса,
којима су пристигле биљке биле заражене, добављач је дужан да нам тај број биљака
надокнади.Уколико се установи присуство неких вирусних обољења,којима су
пристигле биљке биле заражене,Добављач је дужан да нам надокнади трошкове
анализе, репроматеријала искоришћеног за пресађивање присиглих биљака (супстрат и
саксије) и трошкове дезинфекције објеката у којима су се заражене биљке налазиле.
Трошкове анализе, уколико се покаже оправданим сноси Добављач, а уколико се покаже
да добра имају квалитет у складу са техничким спецификацијама, трошкове анализе
сноси Наручиоц

Члан 10.

Купац неће  прихватити производњу расада из сопственог, сакупљеног семена, као
ни из сопствених недекларисаних резница. Младе биљке треба да буду стандардно
типичног хабитуса у производној амбалажи у одговарајућем супстрату без механичких
оштећења и болести.

Уколико се установи присуство неких фитопатолошких и ентомолошких агенаса,
којима су пристигле биљке  биле заражене, Продавац је дужан да Купцу тај број биљака
надокнади.
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Период важења уговора

Члан 11.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних
страна и овере печатом.

Уговор се закључује за период од једне године од дана закључења, односно до
испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први

стекне.

Раскид уговора

Члан 12.

Купац има право на једнострани раскид овог Уговора у случају неиспуњења
уговорних обавеза Продавца, а нарочито уколико:

- више од једног (1) пута за време трајања Уговора не изврши испоруку
предмета набавке;

- не достави изјаву у случају из чл. 6. став 2.
- не поштује уговорене рокове

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге уговорне
стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни доставити у
писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора
решаваће Привредни суд у Пожаревцу.

Завршне одредбе

Члан 14.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је
предмет овог уговора.
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Члан 15.

Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих четри (4) примерка
припада Купцу, а два (2) Продавцу.

КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

__________________                                                  _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
Управи за јавне набавке досатавити доказ негативне референце.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРA

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА –
САДНОГ МАТЕРИЈАЛА – Партија број 2

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног фронта 4, које
заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89 код Комерцијалне банке а.д. Београд филијала
Смедерево, (у даљем тексту: Купац) и

Понуђача:
кога заступа
Матични број: , ПИБ:

бр.тек. рачуна: код ______________
( у даљем тексту: Продавац )

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
-
-
- ______________________________________________________________

Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:

да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/2012;
14/2015; 68/2015), а по Позиву за подношење понуде за прибављање добра –
Садног материјала број М2015-5/4 од 16.10.2015 године, објављеног на Порталу
јавних набавки дана 16.10.2015 године, спровео поступак јавне набавке мале
вредности број М2015-5, према Конкурсној документацији број М2015-5/5 од
16.10.2015 године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број од 2015. године,
евидентирану код Купца под бројем _ од 2015. године, за коју је
утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и која је саставни део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број од 2015. године,
сходно одредби чл.108. ЗЈН
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Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет Уговора је набавка садног материјала за партију број 2 – Семе цећа.
Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без обрачунатог
ПДВ-а износи до __________________________ динара.

Члан 3.
(опционо)
Подизвођачу_____________________________________________поверава се _____%
Укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
___________________________________________.
Подизвођачу_____________________________________________поверава се _____%
Укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
___________________________________________.
Подизвођачу_____________________________________________поверава се _____%
Укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
___________________________________________.

Члан 4.
(опционо)

Саставни део овог уговора је Споразум којим се понуђачи из групе понуђача
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а у складу са чл.
81. ЗЈН.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.

Цена, рок и начин плаћања.
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује
предмет набавке, према понуди број _____ од _____ 2015. године, и јединичим ценама
наведеним у Обрасцу понуде.

Јединичне цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне трошкове
(трошкови испоруке и сл.).

Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у
року од 45 дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном

од стране овлашћеног представника Купца.

Место,начин и рок испоруке.
Члан 6.

Испорука предмета набавке вршиће се сукцесивно, на основну писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Рок за испоруку је ____ дан од дана пријема поруџбенице поднете од стране Купца.
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Уколико Продавац није могућности да у уговореном року испоручи предмет
набавке дужан је да, у року од (1) једог дана достави изјаву да није у могућности да
изврши испоруку траженог предмет набавке.

Примопредаја предмета набавке је у пословно простору Купца у Смедереву,
Ул. Шалиначка бб.

Термини испоруке расада :
Семе виоле испоручити најкасније до 15.маја 2016 год.,а остала семена до 15.децембра
2015 год

Контрола квалитета
Члан 7.

Представник Купца је дужан да Продавцу стави приговор на количину добара
која се испоручују, у року од 5 (пет) дана од дана преузимања добара,због специфичне
природе посла, што ће се записнички констатовати и у истом обавезати Продавац
да испоручи недостајућа добра.

Представник Купца се обавезује да потпише отпремницу уколико је испорука
сагласна у асортиману и количини са поруџбеницом.

У случају квалитативног неслагања са поруџбеницом сачиниће се записник којим ће се
констатовати уочене мањкавости и уз који ће неодговарајућа роба бити враћена.
Накнадно утврђене неисправности или одступање у квалитету испоручене робе Купац
ће рекламирати у року од 5 (пет) дана од дана преузимања робе, а Продавац је обавезан
да у року од ____ дана изврши своје обавезе по примљеној рекламацији.

Трошкови враћања рекламираних добара иду на терет Продавца. Продавац одговара
за све скривене мане испоручених добара

Члан 8.

Продавац је у обавези да приликом сваке испоруке добара приложи Купцу копију
фитосанитарног сертификата, као и копију увозне отпремнице, са комплетним траженим
сортиментом. Семена траба да буду у оригиналним комерцијалним паковањима са
декларацијом прометника. Неопходно је да Купац и Продавац накнадно прецизирају
нијансе тражених боја.

Период важења уговора
Члан 9.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица
уговорних страна и овере печатом.

Уговор се закључује за период од једне године од дана закључења, односно до
испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први

стекне.
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Раскид уговора
Члан 10.

Купац има право на једнострани раскид овог Уговора у случају неиспуњења
уговорних обавеза Продавца, а нарочито уколико:

- више од једног (1) пута за време трајања Уговора не изврши испоруку
предмета набавке;

- не достави изјаву у случају из чл. 6. став 2.
- не поштује уговорене рокове

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге уговорне
стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни доставити у
писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора
решаваће Привредни суд у Пожаревцу.

Завршне одредбе
Члан 12.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је
предмет овог уговора.

Члан 13.

Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих четри (4) примерка
припада Купцу, а два (2) Продавцу.

КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

______________________                                     __________________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
Управи за јавне набавке досатавити доказ негативне референце.
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IX 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 динарима

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.

Датум: М.П. Потпис понуђача

__________________________ ______________________________

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.



Конкурсна документација за јавну набавку садног материјала М2015-5

Страна 47 од 47

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона_________________________________________________,даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добра – Садни материјал,ЈН број М2015-5, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:                                      М.П. Потпис понуђача

_______________                                                            ____________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку
јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране
учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
странеовлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.


