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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015. и 68/2015.у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке бр. ЈНМВ-08/2020. бр. 848 oд 4.03.2020. и Решења о
образовању комисије у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ-08/2020 број
849 од 4.03.2020.припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ,
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА

Бр. ЈНМВ-08/2020.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад
Адреса: 21000 Нови Сад, ул. Павла Симића бр. 9
ПИБ: 101584396; матични број: 08038384
Интернет страница: www.predskolska.rs
www.предшколска.срб
2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом о јавним набавкама(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 i
68/2015)) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и Законом о
заштити становништва од заразних болести(„Сл. Гласник РС“ бр.15/2016), те Одлуком
о условима које морају испуњавати правна лица и предузетници за обављање
дезинфекције, дезинсекције и дератизације(„Сл. Лист СРЈ“ бр. 27/97 и „Сл. лист СЦГ“,
бр. 1/2003 – Уставна повеља) и Правилником о условима за обављање дезинфекције,
дезинсекције и дератизације(„Сл. Гласник РС“, бр. 3/2017).
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке бр.ЈНМВ-08/2020 су услуге - дезинфекција, дезинсекција и
дератизација објеката.
4. ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. КОНТАКТ
Особа за контакт: Гордана Василић
e-mail адреса: goca.puns@gmail.com

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ-08/2020. су услуге - дезинфекције, дезинсекције и
дератизације објеката.
Шифра и опис из Општег речника набавки: 90923000-санитарне услуге у објектима.
2. ОПИС ПАРТИЈА
Јавна набавка није обликована по партијама, већ као једна целина.
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3. УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација може се бесплатно преузети са:
1. Портала Управе за јавне набавке(http://portal.ujn.gov.rs/), и
2. интернет странице наручиоца(http://predskolska.rs/index.php/javne-nabavke/javnenabavke-male-vrednosti).
3.
4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и
интернет страници ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, дана 18.03.2020.године.
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања, и то најкасније до
27.03.2020. г. до 10,00 часова. Уколико осми дан пада у дане викенда или празника,
понуде ће се примати првог наредног радног дана до 10,00 часова.
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
на адресу Наручиоца - ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, ул. Павла Симића бр. 9,
21000 Нови Сад, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
НА ПОНУДИ МОРА БИТИ НАВЕДЕН НАЗИВ, БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (са назнаком:
„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.ЈНМВ-08/2020 – НАБАВКА
УСЛУГE ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ ОБЈЕКАТА ЗА
ПОТРЕБЕ ПУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД, НЕ ОТВАРАТИ“), НАЗИВ И
АДРЕСА НАРУЧИОЦА (ул. ПАВЛА СИМИЋА бр. 9, 21000 НОВИ САД), КАО И
НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА.
Понуде које буду примљене након датума и времена одређеног за подношење понуда
сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по
окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да су
поднете неблаговремено.
5.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда обавиће Комисија 27.03.2020. године у 10,30 часова у
просторијама Наручиоца на адреси: ул. Павла Симића бр. 9, 21000 Нови Сад. Уколико
осми дан пада у дане викенда или празника, отварање понуда обавиће се првог
наредног радног дана у 10,30 часова.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заитересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Присутни представници понуђача, уколико нису директори или већински власници, пре
почетка јавног отварања понуда достављају комисији наручиоца пуномоћја за учешће
у поступку отварања понуда.
Комисија ће, непосредно пре отпочињања рада, извршити увид у идентификационе
документе свих присутних представника понуђача, и осталих присутних лица, у циљу
утврђивања идентитета истих.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
Предмет јавне набавке су услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације објеката
за потребе ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад.
Понуђач ће предметне услуге извршавати по исказаној потреби наручиоца, a кухиња
по HACCP систему сваки месец
Услуге дезинфекције морају се обављати применом механичких, физичких и
хемијских метода ради уништавања, успоравања раста и размножавања патогених и
непатогених врста микроорганизама, и у складу са позитивним прописима.
Услуге дезинсекције морају се обављати применом превенције, а употребу директне
хемијске методе применити само у случајевима када је то неопходно. Потребно је
створити неповољне услове за размножавање штетних организама, као и њихово
сузбијање, и у складу са позитивним прописима.
Услуге дератизације морају се обављати применом низа механичких и хемијских
мера, у циљу сузбијања штетних врста глодара, а по прописаној процедури која
обезбеђује ефикасност и безбедност(имајући у виду да се третмани спроводе у
објектима предшколске установе), и у складу са позитивним прописима.
За услуге дератизације које се односе на кртице, морају се користити препарати који
ефикасно делују на њихово одбијање, односно да пруже заштиту од њиховог поновног
настањивања односно појављивања – не смеју бити коришћени за њихово
уништавање.
За услуге репеленције птица морају се користити методе и средства која делују на
њихово одбијање, односно да пруже заштиту од њиховог поновног настањивања
односно појављивања – не смеју бити коришћени за њихово уништавање.
Потребно је да понуђач, након сваког извршеног третмана у објектима наручиоца, у
роковима који су у складу са правилима струке, односно након ефективног деловања
третмана, сакупи отпад, те обезбеди његово одвожење, третман и безбедно одлагање
на места предвиђена за ту намену, изван објеката наручиоца, а у циљу спречавања
загађења живоне средине, као и ширења заразе.
Рок извршења услуге не може бити дужи од 24 часа од момента пријема писменог
обавештења, тј. обавештења у електронској форми упућеног понуђачу, а од стране
овлашћеног лица наручиоца.
У циљу обезбеђења контроле, потребно је да понуђач изврши мониторинг и
мапирање, као и сваку другу методу или облик контроле присуства штетних
организама, а у свему у складу са правилима струке. О предузетом, понуђач ће водити
евиденцију, те ће овлашћеном лицу наручиоца достављати тромесечне извештаје о
извршеном мониторингу. Понуђач ће извештаје достављати овлашћеном лицу
наручиоца до 15-ог у месецу који следи по истеку тромесечја, у писменој или
електронској форми.
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Понуђач се обавезује да о свом трошку поново изврши услуге у објектима наручиоца,
уколико се у току трајања уговора појави инфестација изнад дозвољеног нивоа као
последица пропуста у раду понуђача, у року од 2 дана од дана сачињавања записника
о рекламацији.
Уколико извршене услуге буду садржале недостатке у погледу квалитета, обима или
са било ког другог аспекта, буду констатоване од стране овлашћеног лица наручиоца,
понуђач је обавезан да исте отклони о свом трошку, у уговореном року, који не може
бити дужи од 5 дана од дана сачињавања записника о рекламацији. Сматраће се да је
извршена адекватна услуга, када овлашћено лице наручиоца изврши квалитативну и
квантитативну контролу извршених услуга, што се потврђује радним налогом,
записником о извршеним услугама (или другим документом) који сачињава понуђач,
потписују овлашћена лица наручиоца и понуђача, чиме ће се констатовати да је услуга
на адекватан начин извршена.
Понуђач ће предметне услуге у објектима Наручиоца извршавати директно, односно
непосредним ангажовањем људских и материјалних ресурса Понуђача.
Количину неопходних хемијских, хигијенских и осталих средстава за потребе сваког
третмана, ће на предлог Понуђача, одобравати одговорно лице Наручиоца.
У циљу обезбеђења квалитета, потребно је да је понуђач услуга сертификован
стандардом SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS OHSAS 18001:2008,
SRPS ISO 22000:2007, CEN Standard EN 16636:2015
Понуђач је дужан да предметне услуге врши у складу са Правилницима који регулишу
здравствену безбедност у смислу потребних услуга које су предмет јавне набавке.
У доле приказаној табели бр. 1, наведени су, азбучним редоследом, сви објекти
наручиоца у којима, по исказаној потреби, треба извршити предметне услуге.
Табела бр. 1
БР.

НАЗИВ ОБЈЕКТА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

„Бајка“
„Бамби“
„Биберче“
„Бистричак I“
„Бистричак II“
„Бубамара“
„Бубица“
„Веверица“
„Венди“
„Весели возић“
„Весели вртић“
„Весели патуљци“
„Весељко“
„Видовдански
звончић“
„Вила“
„Гуливер“
„Детелина са 4
листа“
„Дуга“ и
дидактичка
радионица

15
16
17
18

АДРЕСА ОБЈЕКТА

МЕСТО

ОБЈЕКАТ
m/2

Стевана Христића 15
Карађорђева 55
Војводе Мишића бб
Сељачких буна 63
Сељачких буна 65
Ченејска 50
Пап Павла 9
Висарионова 4а
Браће Дроњак бб
Јанка Чмелика 110
Др Илије Ђуричића 2
Петефи Шандора 25
Трг Коменског 9
Јана Хуса 15

Нови Сад
Нови Сад
Футог
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Руменка
Нови Сад
Нови Сад

790,68
534,58
1.309,33
111,30
113,25
650,00
160,00
1.180,40
2.065,39
856,00
666,35
983,61
327,80
789,38

Војвођанских бригада 14
Бате Бркића 1а
Калман Ланга 2

Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад

516,00
4.250,00
315,00

Шангај

1.464,00

Школска 2

ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад-бр. ЈНМВ-08/2020.
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19
20
21
22

„Дунавски цвет“
„Ђурђевак“
„Звездан“
„Звездани гај“

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

„Звончић“
„Звончица“
„Зека“
„Зека“
„Златна греда“
„Златна рибица“
„Златокоса“
„Змај“
„Изворчић“
„Калимеро“
„Колибри“
„Коцкица“
„Лане“
„Ласта“
„Лептирић“
„Лиенка“
„Маслачак“
„Мрвица“
„Невен“

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

„Новосађанче“
„Палчица“
„Панда“
„Петар Пан“
„Пинокио“
„Плави зец“
„Плави чуперак“
„Полетарац“
„Пужић“
„Пчелица“
„Радосница“
„Различак“
„Свитац“
„Сигридруг“
„Споменак“
„Сунце“
„Сунцокрет“
„Цврчак и мрав“
„Цврчак“
„Црвенкапа“
„Чаробњак“
„Чаролија“
„Чигра“
„Чика Јова“
„Чуперак“
„Шврћа“
Централна
кухиња
ЛИКОВНА
РАДИОНИЦА
УПРАВНА
ЗГРАДА

69
70

Ћирила и Методија 69
Београдски кеј 37
Сељачких буна 51
Војводе Степе
Степановића 116
Саве Малешева бб
Саве Ковачевића 14
Вука Караџића бб
Видовданска 8
Златне греде 6
Мародићева 4а
Краља Александра 62
Бул. 23 октобра 2
Вука Караџића 63
Драгише Брашована 16
Бул. Јаше Томића 3
Карађорђева 36
Хероја Пинкија 25
Партизанска 2
Браће Кркљуш 15
Јана Амоса Коменског
Народног фронта 42
Јиричекова 9
Војвођанских бригада 14

Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Степановићево

1.538,77
249,00
96,72
180,00

Каћ
Нови Сад
Будисава
Буковац
Нови Сад
Нови Сад
Ветериник
Ср.Каменица
Стари Лединци
Нови Сад
Нови Сад
Ср.Карловци
Нови Сад
Ченеј
Нови Сад
Кисач
Нови Сад
Нови Сад
Ковиљ

1.603,76
1.608,55
610,00
784,00
418,96
687,85
1.059,00
167,50
326,44
1.653,26
1.197,76
1.252,51
89,00
505,00
205,00
1.144,46
3.124,28
1.232,51
1.144,01

Бановић Страхиње бб
Бранимира Ћосића 40
Николе Тесле 4
Јанка Чмелика 87
Краља Петра I 45
Милетићева 22
Светозара Милетића бб
Пушкинова 19
Вршачка 23
Лазе Костића 5
С.Шолаје бб
Народног фронта 45
Стојана Новаковића бб
Алмашка 24
Антона Урбана 2
Гагаринова 10
Алексе Шантића 32
Трг мајке Јевросиме 2
Палмотићева 1
Пролетерска 2
Ђурђевданска 1
Соње Маринкковић 1
Јоже Влаховића бб
Змајевац 2
Саве Ковачевића 7
Јернеја Копитара 1
Привредникова бб

Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Бегеч
Нови Сад
Ср.Каменица
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Петроварадин
Футог
Нови Лединци
Нови Сад
Петроварадин
Ср.Каменица
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад

1.457,21
1.932,89
280,00
1.738,13
449,83
599,00
615,00
212,00
494,00
378,00
1.309,00
2.071,53
2.254,21
186,00
778,93
271,13
1.028,00
478,43
1.330,16
1.452,50
32,00
1.531,78
790,68
1.029,54
1.310,10
372,96
3.000,00

Радничка 47

Нови Сад

177,00

Павла Симића 9

Нови Сад

650,00
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УКУПНО m/2
Дезинфекција
возила за
превоз хране

66.412,42

(12 возила)

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ чл. 75 И 76
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ чл. 75 И 76 ЗЈН И
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ чл. 77 ЗЈН

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75 ЗЈН, као
и ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76 ЗЈН, а
испуњеност услова докаже у складу са чл. 77 ЗЈН.
Услови за учешће и докази о испуњености истих које понуђач мора доставити у својој
понуди су детаљније наведени у табели бр. 2 која следи:
Табела бр. 2
Р.
бр.

Услови из чл.75 и 76
ЗЈН:

Доказивање испуњености услова из чл. 77 ЗЈН:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (доказ: Образац Изјаве, осим тачке 5.)

1.

2.

Да је регистрован код
надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар
(чл. 75 ст. 1 тач. 1 ЗЈН)

Извод
из
регистра
регистре,односно
извод
Привредног суда

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
ЗЈН)

ПРАВНА ЛИЦА:
1. Извод из казнене евиденције, односно,уверењe
основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
3. Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује
да законски заступник понуђача није осуђиван за

ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад-бр. ЈНМВ-08/2020.
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кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре
отварања понуда.

3

4.

5.

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 ЗЈН)

Уверење Пореске управе министарства финасија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од 2(два) месеца пре
отварања понуда.

Да има важеће дозволе
надлежног органа за
обављање делатности која
је предмет јавне набавке
(чл.75.ст.1.тач.5.)

Решења Министарства здравља о испуњености услова за
обављање послова дезинфекције,дезинсекције и дератизације;
Министарства пољопривреде и заштите животне средине –
Управа за заштиту биља;
Министарства пољопривреде и заштите животне средине –
Управа за ветерину;
Решење Министарства пољопривреде шумарства и
водопривреде – Управа за ветерину – за дезинфекцију возила

Понуђач је дужан да при
састављању
понуде
изричито наведе да је
поштовао обавезе које
произлазе
из
важећих
прописа о заштити на
раду,
запошљавању и
условима рада, заштити
животне средине, као и да
нема забрану обављања
делатности која је на снази
у
време
подношења
понуде (чл. 75 ст. 2
Закона).

Образац Изјаве (обр.бр.1)

ДОДАТНИ УСЛОВИ у складу са чл. 76 ЗЈН
(Понуђач доставља уз Понуду)
6.

Да понуђач располаже са
довољним техничким
капацитетом, тј.

фотокопије важећих саобраћајних дозвола и полиса
осигурања, уколико је возило под лизингом или
закупом потребно је доставити и фотокопију уговора
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7.

8.

са 10 наменских возила.

о лизингу/закупу
лизинг);

(уколико је возило купљено на

Да понуђач располаже са
најмање
20
радно
ангажованих радника, од
којих:
- 1 лекара специјалисту
епидемиологије
или
хигијене,
- 1 доктор ветеринарске
медицине са положеним
стручним
испитом,
лиценцом и уверењем о
стручној оспособљености
из
дезинфенкције,
дезинсекције
и
дератизације,
- 1 инжењер заштите
биља,
6
санитарно
–
еколошких техничара IV
степен стручне спреме
- 2 санитарно – еколошка
инжењера
или
виша
санитарно – еколошка
техничара
VI
степен
стручне спреме,
6
ветеринарских
техничара и
- 3 запослена или на други
начин ангажована лица
без обзира на струцну
спрему
Да
понуђач
има
успостављен SRPSO ISO
9001:2015
SRPS
ISO
14001:2015, SRPS OHSAS
18001:2008, SRPS ISO
22000:2007 i CEN Standard
EN 16636:2015

- уговоре о радном ангажовању,
- потврде о оспособљености за рад са отровима издата
од надлежне институције,
- М образац (Уколико понуђач има радно ангажована лица ван
радног односа потребно је да за та лица достави и М образац .
Уколико су лица запослена код другог послодавца , а код понуђача су
ангажована уговором о делу , привремено –повременим пословима ,
уговором о допунском раду.... потребно је да доставе м образац
послодавца код кога су у радном односу.)

- фотокопије диплома

-

Фотокопија важећих сертификата

1.1.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1 до 4 ЗЈН и услов из члана 75 ст. 1 тач. 5 ЗЈН, за део набавке који
ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.2.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75 ст. 1 тач. 1 до 4 ЗЈН.
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Услов из члана 75 ст. 1 тач. 5 ЗЈН, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
У СКЛАДУ СА чл. 77 ст. 4 ЗЈН

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77 ст. 4 ЗЈН, понуђач доказује достављањем Изјаве ( образац 1.) којом
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.ЗЈН, осим услова из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона, тј. Решења која Понуђач доставља у виду неоверених копија.
Додатне услове из члана 76. ЗЈН понуђач доставља у виду неоверених копија уз
Понуду,који су дефинисани 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 2), потписану од стране овлашћеног
лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци
и да је документује на прописани начин.

Образац 1
ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад-бр. ЈНМВ-08/2020.

стр. 11/35

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ чл. 75. ЗЈН
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________(навести назив
понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности дезинфекције,
дезинсекције и дератизације објеката за потребе ПУ „Радосно детињство“ Нови
Сад бр. ЈНМВ-08/2020, испуњава све услове из члана 75. ЗЈН, 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) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране
државе када има седиште на њеној територији
4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине,као и да нема забрану обављања делатности.
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

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

Образац 2
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
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О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ

Подизвођач____________________________________________(навести
назив
подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности услуга дезинфекције,
дезинсекције и дератизације објеката за потребе ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад
бр. ЈНМВ-08/2020. испуњава све услове из чл. 75 ЗЈН, 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) 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:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад-бр. ЈНМВ-08/2020.
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1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Уколико је неки од докумената састављен на страном језику, понуђач поред тог
документа, мора доставити и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача,
уколико у конкурсној документацији није другачије назначено.
Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) се сматрају страним језицима.
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.
Понуђач подноси понуду у писаном облику.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације и уз то доставља доказе о испуњености услова
дефинисаних Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом.
Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити
искључиво за попуњавање и унос захтеваних података, а њихова садржина и
форма се не сме мењати.
У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара
оригиналном обрасцу из конкурсне документације, таква ће се понуда сматрати
неисправном и иста ће бити одбијена.
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: ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, ул. Павла Симића
бр. 9, 21000 Нови Сад, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге дератизације,
дезинфекције и дезинсекције објеката за потребе ПУ „Радосно детињство“ Нови
Сад, бр. ЈНМВ - 08/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико
је примљена од стране наручиоца до 27.03.2020.године до 10,00 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.
Сви трошкови везани за припрему понуде и учешће у поступку падају искључиво на
терет понуђача, независно од исхода поступка.
ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад-бр. ЈНМВ-08/2020.
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Понуда мора да садржи:

1. Изјаву понуђача о испуњавању услова из чл. 75. ЗЈН – Образац 1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Изјаву подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. ЗЈН – Образац 2 (опционо),
Доказе о испуњењу додатних услова (стр.10),
Важеће Решење (члан 75.ЗЈН, став 1., тачка 5. – стр.11)
Образац понуде – Образац 3, 3а,
Модел уговора (потписан),
Образац трошкова – Образац 4,
Изјаву о независној понуди – Образац 5.

Напомена: 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 матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о
независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити
потписани и оверени печатом од стране сваког 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 ЗЈН.

3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама, већ као једна целина.
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.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ПУ „Радосно
детињство“ Нови Сад, ул. Павла Симића бр. 9, 21000 Нови Сад, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге дератизације, дезинфекције и
дезинсекције за потребе ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, бр. ЈНМВ-08/2020 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуге дератизације, дезинфекције и
дезинсекције за потребе ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, бр. ЈНМВ-08/2020 НЕ ОТВАРАТИ” или
ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад-бр. ЈНМВ-08/2020.
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„Опозив понуде за јавну набавку услуге дератизације, дезинфекције и
дезинсекције за потребе ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, бр. ЈНМВ-08/2020 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге дератизације, дезинфекције и
дезинсекције за потребе ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, бр. ЈНМВ-08/2020 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 (Образац 3) 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
(Образац 3) 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 IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве –Образац 2.).
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
ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад-бр. ЈНМВ-08/2020.
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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.
1.

Податке о члану групе који ће бити носилца посла, односно који ће поднети
понуду и заступати групу понуђача пред наручиоцем, и
2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 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.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 дана, од дана када је дужник примио фактуру, односно други захтев
за плаћање од повериоца који је испунио своју уговорену обавезу-извршење услуга, а
сходно чл. 3, ст. 3, тач. 1 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама(„Сл. Гласник РС“ бр.119/12 и 68/2015).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге
Рок извршења услуге не може бити дужи од 24 часа од часа пријема писменог
обавештења упућеног понуђачу, од стране овлашћеног лица наручиоца.
Наручилац ће упутити писмено, односно електронско обавештење понуђачу, у коме ће
прецизно навести тачан назив и адресу објекта у коме је исказана потреба за
извршењем услуга понуђача.
Уколико је понуђени рок извршења услуге дужи од траженог, понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.
Место извршења услуге – на адресе објеката наручиоца наведене у Табели бр. 1.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
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.
ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад-бр. ЈНМВ-08/2020.
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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 и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
У цену су укључени сви трошкови који настају и могу настати у вези са извршењем
предметних услуга - трошкови ангажовања стручних лица, трошкови опреме,
средстава и материјала, режијски трошкови, путни трошкови и остало.
Цена је фиксна, у динарском износу, и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
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, заштити животне средине, као и заштити при
запошљавању и условима рада се могу добити у:
1. Министарство финансија Пореска управа-Централа, Београд, ул. Саве
Машковића бр. 3-5;
интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs/
2. Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Београд, ул.
Немањина бр. 22-26;
интернет адреса: http://www.merz.gov.rs
3. Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, ул.
Немањина бр. 22-26;
интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs/
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач који буде изабран, дужан је да у року од 10 дана од дана
потписивања уговора достави Наручиоцу:
меницу, као средство обезбеђења за добро извршење посла, евентуално плаћање
уговорне казне и накнаде штете. Меница мора бити регистрована у Регистру меница
Народне банке Србије, а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију
захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног понуђача.
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Истовремено, предајом менице, понуђач се обавезује да наручиоцу преда копију
картона са депонованим потписом овлашћеног лица понуђача и овлашћење за
наручиоца за попуну менице. Понуђач меницом обезбеђује наручиоца да штету коју
трпи, уговорену казну и друге трошкове наплати из менице, у висини од највише 10%
вредности уговора.
Рок важења менице је минимум 15 (петнаест) дана од дана окончања реализације
уговора.
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 ПУ
„Радосно детињство“ Нови Сад, ул. Павла Симића бр. 9, 21000 Нови Сад, електронске
поште на e-mail: goran.uprava@gmail.com или факсом на број 021/6610-528( са
напоменом: За услуге ддд), 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
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације бр. ЈНМВ-08/2020.“
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 чл. 20
ЗЈН.
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
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прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (чл. 93 ЗЈН).
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. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА
ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио ДУЖИ РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ.
18. 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде. (Образац 1).
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом на e-mail goca.puns.@gmail.com,факсом на број 021/6610-528 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.
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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 чл. 63.став 2. Закона 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 објаве одлуке о додели уговора на порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца..
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: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253,
позив на број подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
сврха уплате: 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.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149 ЗЈН.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5 З
Образац 3

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку мале
вредности услуга - дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката за потребе ПУ
„Радосно детињство“ Нови Сад - бр. ЈНМВ-08/2020.
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
ПИБ:
Особа за контакт:

Електронска адреса понуђача(e-mail):
Телефон:
Факс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора:

2.

ПОНУДУ ПОДНОСИ:
а. САМОСТАЛНО
б. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
в. КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

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

ТАБЕЛА: СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Назив услуге

Јед.мере

Дезинфекција

М2

Цена по
јед.мере без
пдв-а
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Дезинсекција

М2

Дератизација

М2

Дератизација
подземних глодара

М2

Сузбијање амброзије и
осталих корова

М2

Репеленција птица

М2

Укупно:

/

УКУПНО ЦЕНА _______ без пдв-а
УКУПНО цена ________са пдв-ом
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: ____________________________________
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ________ ДАНА

Датум:

Понуђач

_________________

М.П.

______________________

Напомена: Образац понуде Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише,чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђач поднесе
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 понуђача који ће попунити и печатом оверити оразац понуде.

Образац 3а
3.

1.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:
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Адреса:

Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
2.

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:

Адреса:

Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт:

Проценат укупне вредности 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

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1.

Назив учесника у заједничкој понуди:
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Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Особа за контакт:

2.

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Особа за контакт:

3.

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

ПИБ:
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Особа 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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VII МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена: Модел уговора попуњава понуђач(парафира све стране, оверава печатом
и потписује), чиме се потврђује да се слаже са моделом уговора.
Уколико понуду подноси група понуђача, на предвиђеном месту потребно је унети
податке свих чланова групе понуђача (назив, седиште, директор, ПИБ и матични број и
број текућег рачуна код банке), једне испод других, на за то предвиђеним слободним
линијама.
У случају мањка места на страници модела уговора за унос података свих чланова
групе понуђача, дозвољено је исту фотокопирати или одштампати бланко у више
примерака, те унети податке за све чланове групе понуђача.
Сваку приложену страницу модела уговора парафирају сви чланови групе понуђача, и
исте оверавају печатом и потписују.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, тада се попуњава и
последња алинеја уводних одредби, која се односи на податке подизвођача (у случају
више подизвођача, податке треба унети на начин као што је описано и за унос
података за више чланова групе понуђача, у претходном пасусу).

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ
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ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА
ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД

Закључен у Новом Саду, дана ..................2020 г. између:
Наручиоца: ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, са седиштем у Новом Саду , улица
Павла Симића бр. 9, ПИБ:101584396, Матични број: 08038384; Број рачуна: 840549667-30 код Управе за јавна плаћања,телефони: 021/420-439; кога заступа директор
Мaријана Попов (у даљем тексту: Наручилац)
и
Извршиоца:
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: a...............),
Основ уговора:
ЈН Број: ЈНМВ - 08/2020
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
(попуњава Понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, податке унети у складу
са упутством датим на стр. 30. конкурсне документације, Одељак VII, Модел уговора)
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Уговорне стране претходно констатују:
- да је Наручилац, на основу чл. 39. и 53. Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: ЗЈН) и на основу позива за
подношење понуда за набавку услуге дезинфекција, дезинсекција и дератизација
објеката за потребе ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, објављеног на Порталу
Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца дана ________.године,
спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ-08/2020
- да понуда Понуђача број____ (попуњава Наручилац), од__________ (попуњава
Наручилац), у потпуности одговара Спецификацији предмета јавне набавке из
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конкурсне документације, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора, и
испуњава све услове из ЗЈН и конкурсне документације;
-да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде понуђача______
(попуњава Наручилац) и Одлуке о додели уговора број________ (попуњава
Наручилац), од_______ (попуњава Наручилац), изабрао Извршиоца, чиме су се
коначно стекли услови за закључење уговора.
- да ће Извршилац предметнe услуге извршавати без подизвођача / са подизвођачем
__________________________________, са седиштем у ______________________, за
потребе ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад-јавна набавка мале вредности бр. ЈНМВ08/2020,услуга
дезинфекције,
дезинсекције
и
дератизације
објеката,
ул._______________________, бр.________,матични број: ______________, ПИБ:
_______________(попуњава Понуђач уколико наступа са подизвођачем/има, у
складу са упутством наведеним у конкурсн. документацији, Одељак VII, Модел
уговора)
Члан 1.
Предмет уговора је пружање услуге дезинфекција, дезинсекција и дератизација
објеката за потребе Наручиоца, у свему према Обрасцу понуде и Спецификацији
предмета јавне набавке, који су у прилогу и чине саставни део овог уговора, као и свим
осталим прихваћеним елементима понуде Извршиоца.
Члан 2.
Уговорну цену чине прихваћене цене предметних услуга из понуде Понуђача и оне
морају бити фиксне током читавог периода важења уговора.
Укупна уговорена вредност износи до процењене вредности јавне набавке која
износи _________________
динара (попуњава Наручилац) а по одобреним
финансијским средствима из финансијског плана Установе.
Наручилац није у обавези да утроши целокупан износ средстава из става 2. овог члана
уговора.
У цену су укључени сви трошкови који настају и могу настати у вези са извршењем
предметних услуга (трошкови ангажовања стручних лица, трошкови опреме, средстава
и материјала, режијски трошкови, путни трошкови и остало).
Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима Наручиоца, односно
плаћања у 2020. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским
планом за 2020 годину за ове намене.
За обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2021. години, Наручилац ће
вршити плаћање Добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем
финансијског плана за 2021. годину.
Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Наручиоца, исти буде
доведен у ситуацију да не може да користи средства предвиђена овим уговором, неће
се сматрати да Наручилац није испунио своје уговорне обавезе.
Члан 3.
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Извршилац се обавезује да услуге из члана 1. овог уговора врши према потребама,
обиму и динамици утврђеној од стране Наручиоца.
Сваки третман мора бити извршен у року од највише 24 часа од момента давања
налога.
Наплата услуге извршења третмана, вршиће се према цени из Обрасца понуде, осим
у случају да потреба извршења третмана произилази из пропуста Извршиоца током
вршења третмана, када трошкове извршења третмана сноси Извршилац, без обзира
на квадратуру објекта.
Укупна вредност извршених услуга не може прећи укупну уговорну вредност.
Услугу у објектима Наручиоца, Извршилац ће извршавати директно, односно
непосредним ангажовањем људских и материјалних ресурса понуђача.
Количину неопходних хемијских, хигијенских и осталих средстава за потребе сваког
објекта Наручиоца из Спецификације предмета јавне набавке, на предлог Извршиоца,
одобрава одговорно лице Наручиоца.
Члан 4.
Извршилац се обавезује да услуге из члана 1. овог уговора обавља стручно и
квалитетно, према усвојеним доктринарним принципима и средствима чија је
ефикасност утврђена и чија је употреба дозвољена од стране надлежних органа.
Извршилац се обавезује да о свом трошку поново изврши услуге у објектима
Наручиоца, уколико се у току трајања уговора појави инфестација изнад дозвољеног
нивоа као последица пропуста у раду Добављача, у року од 2 дана од дана
сачињавања записника о рекламацији.
Уколико извршене услуге садрже недостатке у погледу квалитета, обима или са било
ког другог аспекта, буду констатоване од стране овлашћеног лица Наручиоца,
Извршилац је обавезан да исте отклони о свом трошку, у уговореном року, који не
може бити дужи од 5 дана од дана сачињавања записника о рекламацији. Сматра се
да је извршена адекватна услуга, када овлашћено лице Наручиоца изврши
квалитативну и квантитативну контролу извршених услуга, што се потврђује радним
налогом, записником о извршеним услугама (или другим документом) који сачињава
Извршилац, потписују овлашћена лица Наручиоца и Извршиоца, чиме се констатује да
је услуга на адекватан начин извршена.
Уколико Извршилац не испуни своју обавезу из члана 3. овог Уговора, односно у
уговореном року не изврши предметну услугу, обавезан је да за сваки дан закашњења
по писаном позиву Наручиоца плати износ од 0,1% укупне процењене вредности
набавке на коју се уговор односи, у року од 8 дана од дана пријема позива, с тим да
укупан износ уговорне казне не може прећи 10% од укупне уговорне вредности.
У случају да Извршилац не исплати износ уговорне казне у року из претходног става,
Наручилац може активирати примљена средства обезбеђења.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева
сваки други вид накнаде штете, као и да захтева раскид уговора из свих законом
предвиђених разлога.
Члан 5.
Уколико Извршилац не испуни своје обавезе предвиђене одредбама овог Уговора,
Наручилац има право на раскид овог уговора једностраном изјавом воље, као и на
надокнаду евентуално проузроковане штете, настале непоступањем Добављача у
складу са одредбама овог Уговора.
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Члан 6.
Наручилац се обавезује да:
- пре вршења услуга припреми објекат за рад према упутствима Извршиоца,
- одреди лице које ће бити задужено за сарадњу са екипама Извршиоца и
- овери радни налог о извршеним услугама.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да у року од _______ (попуњава Понуђач) дана од дана
пријема исправно испостављеног рачуна (фактуре) и оверених радних налога,
записника о извршеним услугама или неког другог документа којим се доказује да су
предметне услуге у објектима Наручиоца на адекватан начин извршене, изврши
плаћање и то на рачун Извршиоца бр. ______________________________ код
_____________________________ банке (попуњава Понуђач, уколико понуђачи
подносе заједнички понуду, а њиховим актом о заједничком извршењу набавке и
уговорних обавеза, је предвиђено да наручилац плаћања по основу пружених
услуга врши сваком члану групе понуђача засебно, навести све рачуне на које је
предвиђено да се уплате врше).
Извршилац ће фактуру издавати по извршеној услузи, тј. једном реализованом
третману, за све објекте Наручиоца из Спецификације предмета јавне набавке.
Члан 8.
Као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза, односно добро извршење
посла, евентуално плаћање уговорне казне и накнаде штете, Извршилац ће у року од
10 дана од дана потписивања уговора доставити меницу. Меница мора бити
регистрована у Регистру меница Народне банке Србије. Истовремено, предајом
менице, Извршилац ће предати Наручиоцу копију картона са депонованим потписом
овлашћеног лица Извршиоца и овлашћење за Наручиоца за попуну менице. Извршиоц
меницом обезбеђује Наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и друге трошкове
наплати из менице, у висини од највише 10% од вредности понуђене цене.
Важење менице је минимум 15 (петнаест) дана од дана окончања реализације
уговора.
Члан 9.
Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно, у супротном се уговара надлежност Основног суда у
Новом Саду.
На све што није предвиђено овим уговором, сходно се примењују одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна.
Овај уговор се закључује на одређено време, на 1(једну) годину, од дана потписивања
уговора, односно док вредност извршених услуга не досегне износ укупне уговорне
вредности ове јавне набавке из члана 2. став 2. овог уговора.
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Утрошком средстава Наручиоца по овом уговору, тј. достизањем укупне уговорне
вредности, исти престаје да важи.
Наручилац има право да услед објективних околности, а без накнаде евентуалне
штете која може настати за Извршиоца, откаже овај уговор у свако доба са отказним
роком од 15 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.
Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
Члан 11.
Уговорна страна код које је дошло до статусне промене, дужна је да о томе одмах
писмено обавести другу уговорну страну уз доставу релеватних доказа.
Уколико због промене прописа, одлука надлежних органа или активности једне или
обе уговорне стране, дође до промене правног статуса, обавезе настале из овог
уговора аутоматски прелазе на правне следбенике.
Преношење права врши се у року од 5 дана када правни следбеник обавести другу
уговорну страну да замењује правног претходника у Уговору и о томе пружи потребне
доказе.
Уколико код једне од уговорних страна дође до промене у правном статусу која
ограничава или спречава ту уговорну страну у испуњавању обавеза утврђених овим
уговором или ограничава или спречава преузимање одговрности, та уговорна страна
дужна је да без одлагања писмено обавести другу уговорну страну и да њен захтев
уговори правног следбеника.
Члан 12.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале и разумеле, те да
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) примерка за
сваку уговорну страну.

ИЗВРШИЛАЦ
__________________

НАРУЧИЛАЦ
______________________
Директор Маријана Попов

Образац 4

ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад-бр. ЈНМВ-08/2020.

стр. 32/35

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач__________________________ (навести
назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,
како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Образац 5
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________, даје
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности услуга дезинфекције, дезинсекције и
дератизације објеката за потребе ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад бр. ЈНМВ08/2020.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 стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о меници („ Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „ Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 57/89,
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„ Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „ Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) менични дужник предаје
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА
КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ___________________

МЕНИЧНИ ДУЖНИК –
ПРАВНО ЛИЦЕ:

Седиште и адреса:
Матични број:
Порески број:
Менични поверилац

Предшколска установа „Радосно детињство“

Седиште и адреса

Нови Сад, Павла Симића 9.

ПИБ

101584396

МБ

08038384

Текући рачун:

840-30988845-42 , рачун Управе трезора

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја:
_____________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за
исплату. Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за добро извршење посла ,
коју је менични дужник поднео у поступку јавне набавке услуга – дезинфекција, дератизација и
дезинсекција – ЈНМВ – 08/2020.
Меница и менично овлашћење се издају са роком важења који је 15 дана дужи од

дана окончања реализације уговора.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју
се односи менично овлашћење на износ од ___________________________ (словима:
________________________________________________________________) што представља
10% без ПДВ-а од износа понуде коју је Менични дужник поднео.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна
Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на
рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о
платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења
понуде дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање
средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни
промет. За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду.
Датум издавања овлашћења:________________________________

М.П.

Потпис овлашћеног
лица меничног дужника
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