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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА,
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ:
- МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА 2020. год. –
Редни број јавне набавке: 36
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Назив наручиоца: ЈП "Војводинашуме" Петроварадин
Адреса: 21131 Петроварадин, Прерадовићева 2.
Интернет страница наручиоца: http://www.vojvodinasume.rs
Остали подаци о наручиоцу:
ПИБ: 101636567
Матични број: 08762198
Текући рачун: 205-601-31 Комерцијална банка АД Београд
Шифра делатности: 02.10 – Гајење шума и остале шумарске делатности
Број регистровања за ПДВ: 132716493
Телефон: 021/431-144
Телефакс: 021/431-144
1.2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
1.3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 36 су добра: минерална ђубрива, према спецификацији
наведеној у глави 3. Конкурсне документације под насловом “ОПИС ДОБРА
(ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
СПРОВОЂЕЊЕ КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.”
1.4. Циљ поступка
Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор
ће бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор. Није у
питању резервисана јавна набавка. Не спроводи се електронска лицитација.
1.5. Контакт особе радним даном (понедељак-петак) од 07:00-15:00
часова, на телефоне:
Aндреја Лазовић, дипл.инж.шум.(стручно-техничка питања) – тел. 025/463-111
Даница Римац, дипл.екон. (за економска питања) - тел. 022/600-514
Надежда Овцин, дипл.правник (правна питања) – тел. 025/463-111
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1.6. Пропратни образац
(попунити и залепити на коверту/кутију или дословно преписати све податке на
коверат)
датум и сат подношења: _____________________________________________
(попуњава Писарница код наручиоца)
НЕ ОТВАРАТИ!
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА,
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ:
- МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА 2020.год. РЕДНИ БРОЈ јавне набавке: 36
ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ: ________
НАРУЧИЛАЦ:
ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН
21131 Петроварадин, Прерадовићева 2
ПОНУЂАЧ:
назив: ________________________________________________________________
адреса: _______________________________________________________________
број телефона: ______________________
број телефакса: ______________________
електронска адреса: ______________________
име и презиме лица за контакт: ______________________

Понуда се доставља односно подноси у једном паковању (коверти/кутији), посебно
упакована за сваку партију за коју се иста и подноси, а на паковању мора бити
налепљен или дословно преписан горњи образац.
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1.7. Право учешћа
Право учешћа имају сва заинтересована домаћа или страна, правна и физичка
лица која испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, а испуњеност
услова се доказује према члану 77. истог Закона, све према Упутству за доказивање
испуњености услова за учешће садржаним у конкурсној документацији.
1.8. Припремање понуде
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном
документацијом и морају да доказују да понуђачи испуњавају све законом и
подзаконским актима прописане услове за учешће у поступку јавне набавке, а на
основу објављеног позива за подношење понуда.
1.9. Подношење понуде
Понуда се сматра благовременом ако је у ЈП «Војводинашуме» Петроварадин,
Прерадовићева 2 примљена до 01.06.2020.године, најкасније до 09:00 часова.
Понуђачи понуде могу да пошаљу поштом или предају лично на адресу:
ЈП «Војводинашуме» Прерадовићева 2, 21131 Петроварадин
Наручилац не предвиђа могућност подношења електронске понуде.
ПОНУДЕ МОРАЈУ БИТИ У ЗАТВОРЕНИМ КОВЕРТАМА ИЛИ КУТИЈАМА (ПОСЕБНО ЗА
СВАКУ ПАРТИЈУ), СА - НА КОВЕРТИ/КУТИЈИ ЗАЛЕПЉЕНИМ ОБРАСЦЕМ ИЗ ПОГЛАВЉА
1.6: ПРОПРАТНИ ОБРАЗАЦ.
Понуде које нису примљене код наручиоца до 01.06.2020.године до 09:00 часова,
поштом или лично достављене, сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде ће бити враћене понуђачима неотворене са назнаком да су
неблаговремено поднете. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда се
подноси за једну или за све партије.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен у поглављу 5.4. ове конкурсне документације.
1.10.

Отварање понуда

Јавно отварање благовремено приспелих понуда ће се обавити дана 01.06.2020.
године у 09:30 часова у просторијама ЈП «Војводинашуме, 21131 Петроварадин,
Прерадовићева 2.
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Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају
Комисији наручиоца поднети пуномоћје понуђача за учешће у поступку отварања
понуде.
1.11.

Рок за доношење одлуке о додели уговора

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора, уколико су испуњени законски
услови, у року до 25 дана од дана отварања понуда. Наручилац је дужан да уговор о
јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чл. 113 став 1
Закона.
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки,
критеријум за оцењивање
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ су добра: МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА 2020. год.
Шифра из општег речника набавке:
- азотна ђубрива - 24410000;
- минерална фосфатна ђубрива – 24421000;
- разна ђубрива - 24440000;
Предмет јавне набавке је обликован по партијама и то:
Редни
број
партије
1.
2.
3.
4.
5.

НАЗИВ

МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА 2020.
НПК, КАН, УРЕА
Фолијарна ђубрива
Осмокот
Ђубриво за травњаке
Органско ђубриво у гранулама

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ је најнижа понуђена цена
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3. ОПИС ДОБАРА (ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, СПРОВОЂЕЊЕ КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.
Предмет јавне набавке представљају добра - МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА 2020.год.
обликована у пет партија:

3.1 ОПИС ДОБАРА (ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА (ПАРТИЈА 1 – НПК, КАН, УРЕА)
Наручилац захтева да минерална ђубрива НПК, КАН и УРЕА, садрже следеће техничке
спецификације:
НПК 15:15:15, стандардни квалитет, српски стандард, паковање по 25 или 50 kg.
КАН 27%N, стандардни квалитет, српски стандард, састав: 27% азота, паковање
по 25 или 50 kg.
УРЕА 46%N, стандардни квалитет, српски стандард, састав: 46% азота,
паковање по 25 или 50 kg.
ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ МЕСТА ИСПОРУКЕ И ПОТРЕБНИХ КОЛИЧИНА
ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1:
ШГ „Сомбор“, у ШУ „Апатин“, на адреси Кружни насип број 13, Апатин, испоручити:
НПК 15:15:15 у количини од 9.900 kg
КАН у количини од 4.950 kg
УРЕА у количини од 6.150 kg.
ШГ „Нови Сад“, у ШУ “Ковиљ“, на адреси Душка Вицкова 41, Ковиљ, испоручити:
НПК 15:15:15 у количини од 5.000 kg
KАН у количини од 2.700 kg
УРЕА у количини од 4.500 kg
ШГ „Сремска Митровица“, у ШУ“Моровић“, на адреси Шидска бб, Моровић,
испоручити:
НПК 15:15:15 у количини од 8.750 kg
КАН у количини од 7.500 kg
УРЕА у количини од 11.250 kg
у ШУ“Кленак“, на адреси Савска 86, Кленак, испоручити:
НПК 15:15:15 у количини од 8.700 kg
КАН у количини од 7.500 kg
УРЕА у количини од 11.200 kg
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ШГ „Банат“, у ШУ“Зрењанин“, на адреси Слободана Перића 38, Нови Бечеј,
испоручити:
НПК 15:15:15 у количини од 5.000 kg
УРЕА у количини од 5.000 kg
у ШУ“Ковин“, на адреси Кречанска бб, Ковин, испоручити:
НПК 15:15:15 у количини од 10.000 kg
КАН у количини од 10.000 kg

3.2. ОПИС ДОБАРА (ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС ДОБАРА (ПАРТИЈА 2 – ФОЛИЈАРНА ЂУБРИВА)
Наручилац захтева да фолијарна ђубрива садрже следеће техничке спецификације:
Wuxal®SUPER или одговарајуће, укупно 22 l.
Садржај хранљивих елемената: азот (N) 8%, фосфор (Р, као P2O5) 8%, калијум (К, као
K2O) 6%.
Садржај микроелемената: бор (B) 0,01%, бакар (Cu) 0,004%, гвожђе (Fe) 0,02%, манган
(Mn) 0,012%, молибден (Mo) 0,001%, цинк (Zn) 0,004%.
Специфична тежина 1,24 gr/cm3
рH вредност 5,5
Murtonik (19:9:27) или одговарајуће, укупно 400 kg.
Врста и тип: Неорганско сложено чврсто НПК ђубриво са микроелементима (B, Cu, Fe,
Mn, Zn).
Садржај хранљивих елемената: азот (N) 19%, фосфор (Р, као P2O5) 9%, калијум (К, као
K2O) 27%.
Садржај микроелемената: бор (B) 100 ppm, бакар (Cu) 200 ppm, гвожђе (Fe) 350 ppm,
манган (Mn) 200 ppm, цинк (Zn) 60 ppm.
FerticareTM 24-8-16 или одговарајуће, укупно 58 kg.
Врста и тип: Неорганско сложено чврсто НПК ђубриво са микроелементима (Mg, S, B,
Fe).
Садржај хранљивих елемената: азот (N) 24%, фосфор (Р, као P2O5) 8%, калијум (К, као
K2O) 16%.
Садржај микроелемената: магнезијум (Mg, као MgO) 3,9%, сумпор (S) 1,3%, бор (B)
0,03%, гвожђе (Fe) 0,01%.
Novalon 20-20-20 или одговарајуће, укупно 70 kg.
Врста и тип: Неорганско сложено чврсто НПК ђубриво са микроелементима (Mg, B,
Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).
Садржај хранљивих елемената: азот (N) 20%, фосфор (Р, као P2O5) 20%, калијум (К, као
K2O) 20%.
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Садржај микроелемената: магнезијум (Mg, као MgO) 0,5%, бор (B) 0,03%, бакар (Cu)
0,04%, гвожђе (Fe) 0,12%, манган (Mn) 0,06%, молибден (Mo) 0,003%, цинк (Zn) 0,06%.
ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ МЕСТА ИСПОРУКЕ И ПОТРЕБНИХ КОЛИЧИНА
ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2:
ШГ „Сомбор“, у ШУ „Козара“, на адреси Каналска бб, Бачки Моноштор, испоручити:
Murtonik у количини од 400 kg, паковање 400 ком од 1 kg
Novalon 20-20-20 у количини од 70 kg, паковање 2 ком од 25 kg, 20 ком од 1 kg
ШГ „Сремска Митровица“, у ШУ“Моровић“, на адреси Шидска бб, Моровић,
испоручити:
FerticareTM24-8-16 у количини од 58 kg, паковање 2 ком од 25 kg, 4 ком од 2 kg
ШГ „Банат“, у ШУ“Зрењанин“, на адреси Слободана Перића 38, Нови Бечеј,
испоручити:
Wuxal®SUPER у количини од 10 l, паковање 10 ком од 1 l
у ШУ“Ковин“, на адреси Кречанска бб, Ковин, испоручити:
Wuxal®SUPER у количини од 12 l, паковање 12 ком од 1 l

3.3. ОПИС ДОБАРА (ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС ДОБАРА (ПАРТИЈА 3 – ОСМОКОТ)
Наручилац захтева да осмокот садржи следеће техничке спецификације:
Osmocote Exact Standard или одговарајуће, укупно 223 kg.
Ђубриво у гранулама.
Садржај хранљивих елемената: азот (N) 15%, фосфор (Р, као P2O5) 9%, калијум (К, као
K2O) 12%, магнезијум (Mg), микороелементи.
Дужина разлагања: 5-6 месеци.
ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ МЕСТА ИСПОРУКЕ И ПОТРЕБНИХ КОЛИЧИНА
ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 3:
ШГ „Банат“, у ШУ“Зрењанин“, на адреси Слободана Перића 38, Нови Бечеј,
испоручити:
Osmocote Standard Exact у количини од 23 kg
ШГ „Сомбор“, у ШУ“Суботица“, на адреси Граничарска бб, Суботица, испоручити:
Osmocote Standard Exact у количини од 200 kg
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3.4. ОПИС ДОБАРА (ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС ДОБАРА (ПАРТИЈА 4 – ЂУБРИВО ЗА ТРАВЊАКЕ)
Наручилац захтева да ђубрива за травњаке садрже следеће техничке спецификације:
Multi-KTM Mg Prills или одговарајуће, укупно 250 kg.
Садржај хранљивих елемената: азот (N) 12,6%, калијум (К, као K2O) 42%, магнезијум
(Mg, као MgO) 2,0%.
рH вредност 6
Multi-Comp BASE 14-13-20 + 2 MgO + ME, укупно 400 kg
Садржај хранљивих елемената: азот (N) 14%, фосфор (P, као P2O5) 13%, калијум (K, као
K2O) 20%.
Садржај микроелемената: магнезијум (Mg, као MgO) 2,1%, бор (B) 0,01%, бакар (Cu)
0,005%, манган (Mn) 0,05%, цинк (Zn) 0,05%
Multicote 4, укупно 25 kg
Садржај хранљивих елемената: азот (N) 14%, фосфор (P, као P2O5) 14%, калијум (K, као
K2O) 16%.
Садржај микроелемената: магнезијум (Mg, као MgO) 1,3%, сумпор (S) 4,8%, гвожђе
(Fe) 0,3%, манган (Mn) 0,045%, бакар (Cu) 0,035%, молибден (Mo) 0,006%, цинк (Zn)
0,045%, бор (B) 0,02%.
ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ МЕСТА ИСПОРУКЕ И ПОТРЕБНИХ КОЛИЧИНА
ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 4:
ШГ „Сремска Митровица“, у ШУ“Моровић“, на адреси Шидска бб, Моровић,
испоручити:
Multi-KTM Mg Prills у количини од 250 kg, паковање 10 ком од 25 kg.
Multi-Comp BASE 14-13-20 + 2 MgO + ME у количини од 400 kg, паковање 16 ком од 25
kg.
Multicote 4 у количини од 25kg, паковање 1 ком од 25 kg.

3.5. ОПИС ДОБАРА (ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС ДОБАРА (ПАРТИЈА 5 – ОРГАНСКО ЂУБРИВО У ГРАНУЛАМА)
Наручилац захтева да органско ђубриво у гранулама садржи следеће техничке
спецификације:
Siforga или одговарајуће, укупно 4000 kg.
Садржај суве материје: 90%
Садржај органске материје: 65%
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Садржај хранљивих елемената: азот (N) 4%, фосфор (Р, као P2O5) 3%, калијум (К, као
K2O) 8%, магнезијум (Mg, као MgO) 0,8%, калцијум (Ca, као CaO) 9,1%.
рH вредност 7
ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ МЕСТА ИСПОРУКЕ И ПОТРЕБНИХ КОЛИЧИНА
ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2:
ШГ „Банат“, у ШУ“Ковин“, на адреси Кречанска бб, Ковин, испоручити:
Siforga у количини од 4000 kg, паковање 160 ком од 25 kg

3.6. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА (ПАРТИЈЕ 1-5)
ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ЗА ДОБРА У ОКВИРУ ПАРТИЈА БРОЈ 1-5 ПРИЛОЖИ
ДЕКЛАРАЦИЈУ О КВАЛИТЕТУ ДОБРА ОДНОСНО РОБЕ КОЈЕ НУДИ У ОКВИРУ СВОЈЕ
ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈЕ БРОЈ 1-5 ЈЕР ЋЕ СЕ НА ТАЈ НАЧИН НАРУЧИЛАЦ ЈАСНО И
НЕДВОСМИСЛЕНО УВЕРИТИ О САДРЖАЈУ ХРАНЉИВИХ МАТЕРИЈА, УКЉУЧУЈУЋИ И
ЊИХОВ ОБЛИК И РАСТВОРЉИВОСТ ДРУГИХ САСТОЈАКА, КОЈИ СЕ ГАРАНТУЈЕ У ОКВИРУ
ПРОПИСАНИХ ОДСТУПАЊА (Закон о средствима за исхрану биља и оплемењивача
земљишта „Службени гласник РС број 41/2009; даље: Закон о средствима за исхрану
биља и оплемењивача земљишта). Понуђач је стога дужан да обезбеди да
декларација за добро односно робу које даје даје у оквиру понуде буде идентична
декларацији која се буде налазила на свим добрима које понуђач буде испоручио по
закљученом уговору, уколико истом претходно буде додељен уговор. Идентична
декларација се захтева у погледу садржаја хранљивих материја, укључујући и њихов
облик и растворљивост других састојака, који се гарантује у оквиру прописаних
одступања.rugih sastojaka, koji se garantuje u okviru propisanih odstupanja.
ПРЕТХОДНИ ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ ДОСТАВЉАЊА ДЕКЛАРАЦИЈЕ СЕ
ОДНОСИ НА ПРЕПАРАТЕ ОДНОСНО ОРИГИНАЛНА ДОБРА (ЗА КОЈЕ ЈЕ НАВЕДЕН РОБНИ
ЗНАК, ТИП) КАО И ЗА ОДГОВАРАЈУЋА ДОБРА КОЈЕ ПОНУЂАЧ НУДИ КАО
ОДГОВАРАЈУЋИ ПРЕПАРАТ ИСТОГ ИЛИ ДРУГОГ ПРОИЗВОЂАЧА, ИДЕНТИЧНОГ ИЛИ
УНАПРЕЂЕНОГ ТЕХНИЧКОГ КВАЛИТЕТА (АКТИВНА СУПСТАНЦА), УКОЛИКО СЕ
ЗАХТЕВАНО НЕ МОЖЕ НАЋИ НА ТРЖИШТУ.
Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испорученог добра на месту
пријема, током и после испоруке. Понуђач је дужан да приликом испоруке добара,
достави Декларацију о квалитету испоручене робе, као доказ о садржају хранљивих
материја, укључујући и њихов облик и растворљивост других састојака, који се
гарантује у оквиру прописаних одступања (Закон о средствима за исхрану биља и
оплемењивача земљишта). Понуђач је дужан да обезбеди да средства за исхрану
биља која испоручује буду декларисана, обележена и пакована, у складу са чланом
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24. и 25. Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивача земљишта. Уколико
се након контроле квалитета установи да испоручена добра не одговарају
уговореном квалитету и стандардима, Купац (Наручилац) има права, односно
Продавац (Понуђач) има обавезе, како је регулисано одредбама купопродајног
уговора, према моделу датом у овој конкурсној документацији.

3.7. ДОДАТНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА:
За препарате где је наведен назив (тип, робни знак), понуђач може да понуди
одговарајући препарат истог или другог произвођача, идентичног или унапређеног
техничког квалитета (активна супстанца), уколико се захтевано не може наћи на
тржишту.
У случају понуде одговарајућег препарата, Понуђач је у обавези да уз понуду
приложи упоредну документацију где се јасно описно и/или квантитативно
(нумерички изражено) и квалитативно види да је препарат одговарајућег или
напреднијег квалитета у односу на тражени. Уколико је приложена документација
недовољна за доказивање еквивалентности, наручилац ће током оцењивања понуда
проверити да ли понуђени препарат одговара минималним техничким захтевима
Наручиоца, од чега зависи да ли ће понуда бити прихватљива. Напомињемо да ће се
понуда свакако третирати као неприхватљива ако понуђач није доставио упоредну
документацију понуђеног одговарајућег препарата.
ПОД УПОРЕДНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ СЕ ПОДРАЗУМЕВА ПРОИЗВОЂАЧКА
СПЕЦИФИКАЦИЈА (потписана и оверена печатом од стране понуђача) И/ИЛИ
УПОРЕДНИ ТЕСТОВИ, ДЕКЛАРАЦИЈЕ И СЛИЧНО.
Напомена: Понуђач је дужан да приликом испоруке добара, у захтеваној врсти и
количини, Наручиоцу (Купцу) испоручи добра којима је истекла највише једна
трећина дефинисаног рока употребе.

__________________________________
Потпис одговорног лица понуђача
M.П.

НАПОМЕНА ПОНУЂАЧИМА: Понуђач потписује и оверава печатом образац
техничких спецификација, уколико је у потпуности сагласан и у целости упознат
са захтеваним техничким спецификацијама као и да ће исте у целости испунити у
складу са захтевима Наручиоца, што потврђује потписом и печатом овог
обрасца.
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3.8. РОК ИСПОРУКЕ, ЦЕНА, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ,
ОБИМ И РОК ИЗВРШЕЊА
Захтеви Наручиоца у погледу РОКА ИСПОРУКЕ ЗА ПАРТИЈE БРОЈ 1 -5
Испорука предметних добара је једнократна, у максималном року од 7 дана, од
дана пријема писменог захтева Наручиоца, достављањем тражене количине
добара према задатим диспозицијама.
Захтев за испоруку добара за партију бр.1 наручилац подноси у року од 60 дана од
дана закључења уговора, а за партије бр. 2-5 у оквиру рока важења закљученог
уговора.
Цена: Током трајања уговора, јединичне цене су фиксне и непромењиве.
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Наручилац ће плаћање испоручених добара извршити уплатом
на рачун понуђача за партију бр. 1 у року од 15 до 30 дана од дана пријема уредно
испостављених фактура за плаћање, а за остале партије (бр.2,3,4 и 5) у року од 30 до
45 дана од дана пријема уредно испостављених фактура за плаћање.
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда.
РОК ВАЖНОСТИ УГОВОРА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА (ПАРТИЈЕ 1 -5):
Уговор се закључује на период од годину дана, рачунајући од дана када су га
потписале обе уговорне стране.
Након закључења уговора о јавној набавци, РОК на који је уговор закључен може
се продужити уколико уговорене количине добара нису испоручене у целости, а
наручилац има за тим потребу, о чему је наручилац дужан да донесе одлуку у
складу са Законом о јавним набавкама а уговорне стране да закључе анекс
уговора.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци БЕЗ СПРОВОЂЕЊА
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОВЕЋАТИ ОБИМ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, С ТИМ ДА СЕ
ВРЕДНОСТ УГОВОРА МОЖЕ ПОВЕЋАТИ НАЈВИШЕ ДО 5% од вредности уговора, о
чему је наручилац дужан да донесе одлуку у складу са Законом о јавним
набавкама а уговорне стране да закључе анекс уговора.
Остале измене и допуне купопродајног уговора, могуће су само из нарочито
оправданих, објективних околности, под условом да се не мењају укупно
уговорена вредност уговора и јединичне цене добара, а све у складу са одредбама
Закона о јавним набавкама и уз обострану сагласност уговорних страна.
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4. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (у
даљем тексту: Закон) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА:
4.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ (члан 75. Закона)
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар,
2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре,
3) ./. (брисана из 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,
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношење понуда.
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ (члан 76. Закона)
Додатне услове за учешће из члана 76. Закона, наручилац не захтева.
4.2.Услови које мора да испуни подизвођач у складу сачланом 80. Закона
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће наведених у
члану 75 став 1 тачке 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75 став 1
тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
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4.3. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са
чланом 81. Закона
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове за учешће из члана 75 став 1 тачке 1) до 4) Закона. Доказ о
испуњености услова из члана 75 став 1 тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова. Изјаву из члана 75 став 2 Закона, мора сачинити сваки
понуђач из групе понуђача. Додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају
заједно (у овој јавној набавци се не захтевају додатни услови).
4.4. Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова (из чл. 75. Закона)

Понуђач је дужан да достави доказе о испуњености следећих обавезних
услова за учешће:

Члан 75. ЗЈН, став 1. тачка 1:
1.

ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИМА ПОНУЂАЧ АКО ЈЕ РЕГИСТРОВАН КОД
НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, ОДНОСНО УПИСАН У ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР.

Доказује се достављањем следећих докумената:
ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда.
ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из
одговарајућег регистра.
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Копија личне карте или пасоша.
Напомена:
-у случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе;
-у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача
(ако је више подизвођача, доставити за сваког од њих).

2.

ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИМА ПОНУЂАЧ УКОЛИКО ОН И ЊЕГОВ
ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА НЕКО ОД КРИВИЧНИХ ДЕЛА:
- као члан организоване криминалне групе,
- није осуђиван за кривична дела против привреде,
- кривична дела против животне средине,
- кривично дело примања или давања мита,
- кривично дело преваре.
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Доказује се достављањем следећих докумената:
ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног
првостепеног 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 кривично дело против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре.
За побројана кривична дела надлежни судови, чија уверења је потребно доставити,
су:
- Основни суд (и виши суд) на чијем подручју је седиште правног лица односно
седиште представништва или огранка страног лица; као и
- Виши суд у Београду (посебно одељење за организовани криминал) - извод из
казнене евиденције да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе.
Објашњење: У већини општина и градова у Републици Србији, уверења о
неосуђиваности за побројана кривична дела издаје Основни суд (чак и за кривична
дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година, за коју
је у првом степену надлежан Виши суд а не Основни суд). Међутим, у појединим
општинама и градовима, за кривична дела за која је као главна казна предвиђена
казна затвора преко 10 година, уверење о неосуђиваности издаје Виши суд.
Обзиром да наручилац не може знати са које ће територије бити понуђачи,
понуђачи треба да доставе уверења Основног суда које обухвата и податке из
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, али уколико уверење Основног суда не обухвата податке из
казнене евиденције за кривична дела у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда доставе и
уверење Вишег суда.
Уверење Вишег суда у Београду (посебног одељења за организовани криминал)извод из казнене евиденције да правно лице није осуђивано за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе – обавезно се доставља, независно,
поред уверења из претходног става овог објашњења.
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ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ПРАВНОГ ЛИЦА:
Уверења из казнене евиденције полицијске управе Министарства унутрашњих
послова општине на чијој територији је то лице рођено или где има пребивалиште,
да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.
Напомена:
- У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити ове доказе и за правно лице и
за законског заступника;
- У случају да правно лице има више законских заступника за сваког од њих треба доставити
ове доказе; Докази се не достављају за лица уписана као “остали заступници”.
- У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе;
- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача
(ако је више подизвођача, доставити за сваког од њих).

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно Уверење
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова општине, према
месту рођења или месту пребивалишта лица, да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Напомена (важи за све доказе под овом тачком):
ДОКАЗИ НЕ МОГУ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА.

Члан 75 ЗЈН, став 1 тачка 3:
3. ./. брисана из Закона
4.

ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИМА ПОНУЂАЧ АКО ЈЕ ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ
ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ ДАЖБИНЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ СТРАНЕ ДРЖАВЕ КАДА ИМА СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ
ТЕРИТОРИЈИ

Доказује се достављањем следећих докумената:
ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе, као и
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- Уверење надлежне управе локалне самоуправе (Управе јавних прихода града,
односно општине) да је измирио обавезу плаћања ових дажбина (према свом
седишту и свугде где још има обавезу плаћања) да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода.
Напомена:
- Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо два горе наведена доказа треба да
достави уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације;
- У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе;
- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача
(ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

Напомена (важи за све доказе под овом тачком):

- Докази не могу бити старији од два месеца пре дана отварања понуда.
Члан 75. ЗЈН, став 1 тачка 5:
5.

ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИМА ПОНУЂАЧ КОЈИ ИМА ВАЖЕЋУ ДОЗВОЛУ
НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ, АКО ЈЕ ТАКВА ДОЗВОЛА ПРЕДВИЂЕНА ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ (за
партије бр. 1 -5)

Према Закону о средствима за исхрану биља и оплемењивача земљишта
(„Сл.гласник РС“ број 41/2009), члан 6 став 1 гласи:
„Производњом средстава за исхрану биља може да се бави произвођач који је
регистрован у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује
регистрација привредних субјеката и који испуњава услове за производњу
средстава за исхрану биља у складу са прописима којима се уређује заштита
животне средине.
Дистрибутер и увозник
Члан 7.
Прометом средстава за исхрану биља може да се бави дистрибутер који је
регистрован у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује
регистрација привредних субјеката и који је уписан у Регистар дистрибутера и
увозника.
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Регистар дистрибутера и увозника
Члан 9.
Регистар дистрибутера и увозника води Министарство.
Обавезни услов (члан 75.став тачка 5) Доказује се достављањем следећег
документа:
ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ достављају доказ о упису понуђача у
Регистар дистрибутера и увозника средстава за заштиту биља/Регистар привредних
субјеката (Произвођач) и то: РЕШЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОДНОСНО МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И
ВОДПРИВРЕДЕ, КОЈЕ МОРА БИТИ ВАЖЕЋЕ.
- У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за оног
учесника из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност овог услова.
- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих), за део набавке
који ће извршити преко подизвођача.

Члан 75. ЗЈН, став 2:
ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИМА ПОНУЂАЧ КОЈИ ПОШТУЈЕ 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.
Доказује се достављањем следећог документа:
ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
Изјава о поштовању обавеза из члана 75., став 2. Закона (на обрасцу из конкурсне
документације – поглавље 11, на стр.90 конкурсне документације) – под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, оверену и потписану од
стране одговорног лица понуђача.
Напомена:
У случају да понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
ПОНУЂАЧ МОРА ПОДНЕТИ СВАКИ ЗАХТЕВАНИ ДОКУМЕНТ, искључиво у
облику, форми, оне старости и од оног издаваоца - како захтева
наручилац.
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4.5.
Додатни услови и упутство како се доказује испуњеност
додатних услова (из чл. 76. Закона)
Додатне услове у предметној набавци Наручилац не захтева.

4.6. НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ ДОКАЗИВАЊА ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
- Понуђач не мора да доставља доказе да испуњава обавезне услове за учешће из
члана 75, став 1, тачка 1 до 4 ЗЈН, уколико је уписан у регистар Понуђача код
Агенције за привредне регистре. У том случају понуђач треба да достави Извод
из регистра понуђача Агенције за привредне регистре, односно да наведе
интернет страницу на којој су ти подаци јавно доступни и где наручилац може
да провери тај податак. Наручилац је свакако обавезан да провери да ли је
понуђач уписан у регистар понуђача пре протека рока за достављање понуда,
чак и ако понуђач није доставио извод или навео интернет страницу, па ако се
утврди да је уписан - сматраће се да су испуњени обавезни услови за учешће из
члана 75, став 1. тачка 1 до 4 ЗЈН.
- ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧ
МОРА ПОДНЕТИ СВАКИ ЗАХТЕВАНИ ДОКУМЕНТ, искључиво у облику, форми, оне
старости и од оног издаваоца-како захтева наручилац.
- Докази о испуњености ОБАВЕЗНИХ услова из члана 75. Закона, (осим изјаве из
члана 75 став 2 Закона) могу се доставити у виду неоверених фотокопија.
- 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. Уколико понуђач у остављеном,
примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.
- Наручилац задржава право да приликом стручне оцене понуда провери
тачност наведених података у потврдама и другим доказима које подноси
понуђач уз своју понуду, ради доказивања испуњености додатних услова.
Уколико наручилац утврди да подаци из потврда и других доказа нису тачни,
понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива. (наведено се не захтева у
овој јавној набавци, с обзиром да наручилац не захтева додатне услове)
- У случајевима из претходна два става, уколико наручилац одбије понуду понуђача
јер није доставио тражене доказе или се исти покажу као нетачни, наручилац може
да позове следећег прихватљивог понуђача са ранг листе да достави тражене
доказе, све док не дође до понуђача који ће доставити све тражене доказе.
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- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежног органа. Понуђач је дужан да, у том случају, у понуди наведе
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно
доступни.
- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 7. Закона. Ако
се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 75. Закона,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
- Понуђач је дужан да без одлагања, 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.
- Понуђач не мора да достави Образац трошкова припреме понуде.

4.7. Битни недостаци понуде у складу са чланом 106. Закона
Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву у складу са чланом 106. ЗЈН
уколико:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у овој јавној набавци се не
захтевају додатни услови за учешће);
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења како је захтевано;
4) је понуђен краћи рок важења понуде од одређеног у конкурсној документацији;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
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Под другим недостацима понуде, због којих неће бити могуће утврдити стварну
садржину понуде или неће бити могуће упоредити је са другим понудама,
сматраће се ако нису испуњени следећи захтеви или је поступљено противно
следећим захтевима:
1. Понуда се подноси за једну или за обе партије. Понуда мора бити поднета за
целокупан предмет партије, мора обухватити све ставке у партији. Понуда
поднета за делимичан број ставки у партији је неприхватљива.
2. Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна,
недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима. Није
дозвољено попуњавање графитном оловком. По потреби, обрасци се могу
фотокопирати.
3. Понуда не сме да садржи варијанте.
4. Понуда мора бити достављена у посебном омоту – ковертиили кутији, ЗА
СВАКУ ПАРТИЈУ ПОСЕБНО УПАКОВАНА, затворена на начин да се приликом
отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На
коверти/кутији мора бити залепљен образациз поглавља 1.6. конкурсне
документације - Пропратни образац (образац може бити и дословно преписан
на коверат/кутији) и мора бити назначен број партије/партија за коју се
подноси понуда. Докази о испуњености обавезних услова за учешће подносе се
у једном примерку без обзира на број партија за које се подноси понуда. Остали
обрасци, средства обезбеђења, модел уговора итд. подносе се онако како је
наручилац навео у упутствима ове конкурсне документације.
5. Понуда се доставља у оригиналу, мора садржати потпис одговорног лица
понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача и
печат понуђача на свим обрасцима где се то захтева, у супротном сматра се да
понуда има битне недостатке, с обзиром да наручилац неће бити у могућности
да утврди веродостојност исте. Стављање факсимила потписника, не сматра се
потписивањем. Факсимил није валидан доказ да је овлашћено лице понуђача
слободном вољом преиспитало, прихватило и преузело низ права и обавеза у
правном промету и то потврдило својеручним потписом, у ситуацији где је
писана форма привредног саобраћаја и уговарања (јавне набавке) прописана
Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца.
6. Свака исправка вршена у понуди, додаци између редова, брисања и сл. морају бити избељени коректором или прецртани (тако да се јасно види шта
је важећа понуда) и правилно попуњени, а место начињене грешке оверено
печатом понуђача и парафирано од стране понуђача.
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Уколико исправке нису вршене на наведени начин, те наручилац није у
могућности да утврди њену стварну садржину, сматраће се да понуда има битне
недостатке.
7. Понуда мора бити сачињена на српском језику. Превод документа на српски
језик мора бити сачињен како је објашњено у глави 5. поглавље 5.1. конкурсне
документације.
8. Понуђене јединичне и укупна цена морају бити јасно и правилно исказане у
Обрасцу понуде и Обрасцу структуре цене, тако да све рубрике морају бити
попуњене, тачно и прецизно, а да би могла да се утврди стварна садржина
понуде. У супротном понуда ће бити оцењена као неприхватљива. Комисија за
јавну набавку проверава тачност математичких операција (множење, сабирање)
приликом стручне оцене понуда, полазећи од јединичних цена, а у случају
неслагања и уочених рачунских грешака поступиће у складу са Законом.
Уколико Комисија уочи рачунску грешку на отварању понуда, а присутан је
овлашћени представник тог понуђача, рачунска грешка се може исправити на
записнику о отварању понуда, у складу са Законом.
9. Понуда мора да садржи (да се састоји) од свих докумената наведених у
поглављу 5.2. ове конкурсне документације.
10. Средство финансијског обезбеђења мора бити поднето искључиво у
траженом смислу, у облику и форми како наручилац захтева у конкурсној
документацији.
ОД ПОНУЂАЧА СЕ ОЧЕКУЈЕ ДА ДЕТАЉНО ПРОУЧИ СВА УПУТСТВА, ОБРАСЦЕ,
УСЛОВЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ КОЈЕ СУ САДРЖАНЕ У КОНКУРСНОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне
набавке, а од којих захтева и околности зависи прихватљивост понуде.
5.1. Језик на којем понуда мора бити сачињена
Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико је одређени документ на
страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и
превод тог документа на српски језик. Упоредна документација, произвођачева
спецификација и/или упоредни тестови, декларације и слично, такође морају бити
на српском језику или преведене на српски језик. Превод мора бити сачињен и
оверен од стране овлашћеног сталног судског преводиоца, нотара или другог
надлежног органа за сходни страни језик државе из које је понуђач.
5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена
Понуђачи понуде могу да пошаљу поштом или предају лично на адресу:
ЈП «Војводинашуме» Прерадовићева 2, 21131 Петроварадин.
Наручилац не предвиђа могућност подношења електронске понуде.
ПОНУДЕ МОРАЈУ БИТИ У ЗАТВОРЕНИМ КОВЕРТАМА ИЛИ КУТИЈАМА (ПОСЕБНО ЗА
СВАКУ ПАРТИЈУ), СА НА КОВЕРТИ/КУТИЈИ ЗАЛЕПЉЕНИМ ОБРАСЦЕМ ИЗ ПОГЛАВЉА
1.6. ПРОПРАТНИ ОБРАЗАЦ.
Понуда мора да садржи следеће:
1. Доказе којима се доказује испуњеност обавезних услова за учешће понуђача у
поступку јавне набавке из члана 75. Закона, у облику, форми, броју примерака
и др. - према упуствима које је дао наручилац; (уколико понуђач подноси
понуду за више партија, довољно је да ове доказе достави у једном
примерку).
Доказе за обавезне услове из члана 75 став 1 тачка 1, 2 и 4, не мора да
доставља понуђач који је уписан у регистар понуђача Агенције за привредне
регистре до дана истека рока за подношење понуда.
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2. Попуњен, потписан и оверен печатом Образац понуде (код заједничке понуде
понуда мора садржати обавезно и Споразум, као и Изјаву о именовању
носиоца посла ако су се учесници групе понуђача тако договорили); Општи
део обрасца понуде (подаци о понуђачу и начин наступања), довољно је да
буде поднет у једном примерку, без обзира на број партија за коју се подноси
понуда, уз обавезно попуњавање свих тражених података и оверавање
потписом и печатом понуђача. Посебни део обрасца понуде - УСЛОВИ
ПОНУДЕ, ПОДНОСИ СЕ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ПОНУДА и
сваки се засебно попуњава и оверава потписом и печатом понуђача. Образац
понуде мора бити попуњен, потписан и оверен печатом, на сваком месту где
то поставља захтев обрасца.
3. Попуњен, потписан на предвиђеном месту и оверен печатом на последњој
страни Модел уговора за партију/е за коју/е се подноси понуда.
4. Попуњен, потписан и оверен печатом Образац структуре цене, са обавезно
попуњеним колонама за сваку партију за коју се подноси понуда у складу са
датим упутством за његово попуњавање; Образац мора бити попуњен,
потписан и оверен печатом, на сваком месту где то поставља захтев обрасца;
5. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ –и то:
1. Бланко - соло меница (оверена само печатом и потписом понуђача) по једна за
сваку партију посебно,
2. ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ код Народне банке Србије (у складу са
Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и
овлашћења („Сл.гл.РС“ бр.56/11), а на основу члана 47а став 6. Закона о платном
промету („Сл.гл.РС“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл.гл.РС“ бр.43/2004, 62/2006 и 31/2011)).
3.МЕНИЧНО ПИСМО (попуњено, печатом оверено и потписано) чији је образац у
прилогу, у коме понуђач уписује износ 10% од вредности понуде (понуђене укупне
цене, без ПДВ).
4.У једном примерку КАРТОН ДЕПОНОВАНИH ПОТПИСА, који могу бити у обичним
фотокопијама. (Ако лице које је наведено на картону депонованих потписа није
овлашћено за заступање привредног субјекта (не налази се у решењу Агенције за
привредне регистре), а потписник је менице, неопходно је доставити и специјално
пуномоћје сходно члану 91. став 4. Закона о облигационим односима.)
– као обезбеђење за озбиљност понуде.
6. Попуњена, потписана и оверена печатом Изјава о независној понуди, у једном
примерку (поглавље 10, на страни број 125 конкурсне документације).
7. Попуњена, потписана и оверена печатом Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст.
2. Закона, у једном примерку (поглавље 11. страна број 126 конкурсне
документације).
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8. У случају да понуда нуди одговарајуће добро а не захтевано, потребно је
приложити упоредну документацију где се јасно описно и/или квантитативно
(нумерички изражено) и квалитативно види да је добро одговарајућег или
напреднијег квалитета у односу на тражено, у складу и на начин према упутству из
Поглавља 3.
9. ДЕКЛАРАЦИЈУ ЗА ПОНУЂЕНО ДОБРО ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ ПОСЕБНО (за свако
добро у оквиру одређене партије), О САДРЖАЈУ ХРАНЉИВИХ МАТЕРИЈА,
УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВ ОБЛИК И РАСТВОРЉИВОСТ ДРУГИХ САСТОЈАКА, КОЈИ СЕ
ГАРАНТУЈЕ У ОКВИРУ ПРОПИСАНИХ ОДСТУПАЊА (Закон о средствима за исхрану
биља и оплемењивача земљишта). Наведена декларација за прилаже ЗА
ОРИГИНАЛНА ДОБРА (ЗА КОЈЕ ЈЕ НАВЕДЕН РОБНИ ЗНАК, ТИП) КАО И ЗА
ОДГОВАРАЈУЋА ДОБРА КОЈЕ ПОНУЂАЧ НУДИ КАО ОДГОВАРАЈУЋИ ПРЕПАРАТ.
УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НЕ ПОСТУПИ ПО НАВЕДЕНОМ ЗАХТЕВУ И НЕ ДОСТАВИ
ЗАХТЕВАНЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ, СМАТРАЋЕ СЕ ДА ПОНУДА САДРЖИ БИТАН
НЕДОСТАТАК.
10. Понуда мора да садржи доказе којима се потврђује да понуђено добро
испуњава све захтеване ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ (Поглавље 3). ПОД ОВИМ СЕ
ПОДРАЗУМЕВА ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ
ПРОИЗВОЂАЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ ДОБРА КОЈЕ НУДИ, КАО ДОКАЗ
УСАГЛАШЕНОСТИ ИСТОГ СА ПРОПИСАНИМ ЗАХТЕВИМА И СТАНДАРДИМА,
ПОТПИСАНУ И ОВЕРЕНУ ПЕЧАТОМ ОД СТРАНЕ ПОНУЂАЧА. У супротном, уколико
наведена документација није оверена од стране произвођача, ако не садржи све
податке које су захтеване у делу ,,техничке спецификације,, као и ако
документација није преведена на српски језик, сматраће се да оваква понуда има
битан недостатак с обзиром да није могуће утврдити стварну садржину понуде.
Понуђач (Продавац) је дужан да приликом испоруке добара, у захтеваној врсти и
количини, Наручиоцу (Купцу) испоручи добра односно производе којима је
истекла највише једна трећина дефинисаног рока употребе.
Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, као и
докази које захтева наручилац у циљу могућности упоређивања понуда и
утврђивању стварне садржине понуда, већ су наведени у поглављу број 4.7
конкурсне документације и они, уколико нису испуњени, представљају битне
недостатке понуде.
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 (Изјава чланова групе дата је у оквиру поглављу 6.
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конкурсне документације (6.2), изузев образаца који подразумевају давање
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу ( нпр. Изјава о независној
понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75 став 2 Закона.) који морају бити
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
5.3. Партије, варијанте
Предметна јавна набавка обликована је по партијама.
Понуда са варијантама није дозвољена.
5.4. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона
Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени,
допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео понуду, са ознаком:
"Измена понуде", "Допуна понуде" или "Опозив понуде" за јавну набавку добараМинерална ђубрива 2020. године, редни број јавне набавке: 36, Партија број
_________,,
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или
опозове своју понуду.
5.5. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач,
нити да учествује у више заједничких понуда
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
5.6. Понуда са подизвођачем
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
- у Обрасцу понуде наведе опште податке о подизвођачу, 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;
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- попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о подизвођачу“ из конкурсне
документације;
- за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен
у поглављу 4.2 конкурсне документације.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
5.7. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
- податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- податке о понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења;
- податке о понуђачу који ће издати рачун;
- број текућег рачуна на који ће бити вршена плаћања;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
За сваког понуђача из групе понуђача мора да се попуни, овери печатом и потпише
образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ из конкурсне
документације. Група понуђача може да се определи да обрасце потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити обрасце. ИЗЈАВА чланова
групе понуђача о именовању носиоца посла, дата је у конкурсној документацији уз
Образац понуде, у поглављу 6.2.
Изјаву о независној понуди и Изјаву о поштовању обавеза из члана 75 став 2 Закона,
не може у име осталих да потпише носилац посла, ови обрасци морају бити
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) овог закона.
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Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
5.8. Захтеви у погледу места испоруке добара, променљивости цена, начина
и услова плаћања и других околности од којих зависи прихватљивост
понуде
Све је дефинисано у глави 3. ове конкурсне документације.
5.9. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди треба да буде изражена у динарима. Понуђеном ценом за партију,
сматра се укупна цена без пореза на додату вредност (ПДВ), те се ова цена
посматра са аспекта прихватљивости понуде.
Цена мора бити исказана као коначна, са свим урачунатим трошковима и
попустима.
Цена у понуди се исказује на паритету: ЦЕНА ФРАНКО МЕСТО ИСПОРУКЕ код
наручиоца.
Јединичне и укупна цена су фиксне и не могу се мењати, током целог периода
важности уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених
саставних делова које сматра меродавним.
5.10. Подаци о средствима обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке и уговорних обавеза
-За озбиљност понуде понуђач уз понуду, за сваку партију доставља:
1. Бланко - соло меницу (оверена само печатом и потписом понуђача) по једна за
сваку партију посебно,
2. ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ код Народне банке Србије (у складу са
Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и
овлашћења („Сл.гл.РС“ бр.56/11), а на основу члана 47а став 6. Закона о платном
промету („Сл.гл.РС“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл.гл.РС“ бр.43/2004, 62/2006 и 31/2011)).
3.МЕНИЧНО ПИСМО (попуњено, печатом оверено и потписано) чији је образац у
прилогу, у коме понуђач уписује износ 10% од вредности понуде (понуђене укупне
цене, без ПДВ).
4. У једном примерку КАРТОН ДЕПОНОВАНИH ПОТПИСА, који може бити у обичним
фотокопијама.
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(Ако лице које је наведено на картону депонованих потписа није овлашћено за
заступање привредног субјекта (не налази се у решењу Агенције за привредне
регистре), а потписник је менице, неопходно је доставити и специјално пуномоћје
сходно члану 91. став 4. Закона о облигационим односима.)
- У случају да било који од наведених докумената није приложен у захтеваном
облику, односно ако се у стручној оцени понуда утврди да је достављено средство
обезбеђења из тог разлога ненаплативо, понуда ће бити оцењена као
неприхватљива.
Гаранцију за озбиљност понуде (меницу) наручилац ће наплатити у целости у
случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачем или као
овлашћени члан групе понуђача:
- Након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или мења своју понуду;
- Ако му је додељен уговор, а он благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- Ако му је додељен уговор, а он не достави тражена средства финансијског
обезбеђења
за добро извршење посла и остала тражена средства.
- За обезбеђење испуњења својих уговорних обавеза понуђач коме је одлуком
наручиоца додељен уговор о јавној набавци, приликом закључења сваког уговора
наручиоцу доставља:
- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену само печатом и потписом понуђача,
- ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ код Народне банке Србије (у складу са Одлуком
о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
(„Сл.гл.РС“ бр.56/11), а на основу члана 47а став 6. Закона о платном промету
(„Сл.гл.РС“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл.гл.РС“ бр.43/2004, 62/2006 и 31/2011)).
- МЕНИЧНО ПИСМО чији је образац у прилогу, при чему менично писмо мора бити
попуњено и оверено и у коме понуђач уписује износ 10% од уговореног износа,без
ПДВ.

У прилогу: - Образац меничног писма - за озбиљност понуде
- Образац меничног писма - за извршење уговора
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На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70,
57/89 и "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96),
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,
СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК: ЈП ,,ВОЈВОДИНАШУМЕ,, ПЕТРОВАРАДИН
Текући рачун: 205 – 601-31 код Комерцијалне банке АД Београд
Матични број: 08762198
ПИБ: 101636567
Предајемо вам ______ бланко, соло меницу број _________________ и овлашћујемо ЈП
''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2, као повериоца, да је може попунити на износ
до ______________________ динара (словима: _____________________________________________
динара) као средство обезбеђења озбиљности понуде у отвореном поступку јавне набавке добара:
Минерална ђубрива 2020. год. - редни број јавне набавке: 36. код Наручиоца ЈП ,,Војводинашуме,,
Петроварадин.
Овлашћујемо Повериоца ЈП ,,Војводинашуме,, Петроварадин, да безусловно и неопозиво
без протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна
Дужника - Издаваоца менице из његових новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа напред наведене обавезе
дође до промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника,
статусних промена код Дужника или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и др.
Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа обавеза по
основу обезбеђења озбиљности понуде.
Датум издавања Овлашћења

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
____________________________

__________________________
____________________________
Адреса:
____________________________
____________________________
Мат.бр. ____________________________
ПИБ
____________________________

М.П.

Директор
____________________________
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На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70,
57/89 и "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96),
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,
СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК:

ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2
Текући рачун: 205-601-31 код Комерцијалне банке АД Београд
Матични број: 08762198
ПИБ: 101636567

Предајемо вам ______ бланко, соло меницу број _________________ и овлашћујемо ЈП
''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2, као повериоца, да је може попунити на износ
до _________________ динара (словима: _____________________________________________
динара), за износ неизвршених обавеза са свим припадајућим трошковима по основу УГОВОРА
бр.________ од ________________.год о купопродаји добара: Минерална ђубрива 2020.год. за
ПАРТИЈУ БРОЈ _________, или последњег анекса проистеклог из овог уговора.
Овлашћујем ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2, као Повериоца, да
безусловно и неопозиво без протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима
изврши наплату са свих рачуна Дужника - Издаваоца менице из његових новчаних средстава,
односно друге имовине.
Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа из напред
наведеног купопродајног Уговора или трећег дана од доспећа његовог последњег Анекса.
Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет
свих наших рачуна, као и да налог за наплату из овог меничног писма заведу у редослед чекања у
случају да на нашим рачунима нема средстава или нема довољно средстава, због поштовања
приоритета у наплати са рачуна.
Меница коју смо предали Повериоцу је важећа и признајемо је за своју и у случају да пре
њене реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица овлашћених
за располагање средствима са рачуна Дужника, као и у случају наступања статусних промена код
Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања Овлашћења

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
_____________________________
_____________________________
Адреса: __________________________________
__________________________________

____________________год.

Мат.бр. __________________________________
ПИБ __________________________________
Директор
М.П.
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_______________________________

5.11 Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем
понуда, као и препоруке у погледу избора најповољније понуде, неће се достављати
понуђачима, као ни једној другој особи која није званично укључена у процес, све
док се не објави име изабраног понуђача.
Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
конкурсној документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви.
Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа
односи на државну, војну, службену или пословну тајну.
Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца
пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за
отварање понуда, односно пријава.
Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са
документима у складу са степеном поверљивости.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за
примену елемената критеријума и рангирање понуде.
5.12.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем
понуде заинтересовано лице ће упутити лично или поштом на адресу наручиоца: ул.
Прерадовићевабр. 2, Петроварадин, или на електронске адресе (истовремено):
sminic@vojvodinasume.rs, landreja@sgsombor.co.rs i onadezda@sgsombor.co.rs са
назнаком: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације за јавну набавку добара ,,МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА 2020. године редни
број јавне набавке: 36,, или путем факса на број: 021/431-144.
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Уколико се комуникација врши електронским путем, то се може вршити искључиво
на означену електронску адресу и број факса и искључиво у радно време наручиоца,
радним даном од 07,00 до 15,00 часова, субота и недеља су нерадни дани. У
супротном, ако се комуникација врши мимо овог радног времена, сматраће се да је
наручилац Захтев за додатним информацијама или појашњењима примио првог
наредног радног дана, у радно време, у односу на чега ће се посматрати
благовременост захтева.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
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 и то: писменим путем, што значи путем поште, електронске поште или
факсом.
5.13. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна
објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола
код понуђача односно његовог подизвођача, исправљање рачунских
грешака
После отварања понуда, наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача односно његовог подизвођача. Уколико наручилац оцени да су потребна
додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача односно
његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид).
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
5.14.

Критеријум за оцењивање понуде

Критеријум за оцењивање понуда је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
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У случају да две или више понуда имају исту цену, као повољнија ће се вредновати
понуда са најкраћим роком испоруке, а уколико је и ово исто наручилац ће путем
жреба, а у присуству понуђача, одлучити о најприхватљивијој понуди.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму
када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне
понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок испоруке.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то
тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте
величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући
само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити
записник извлачења путем жреба.
5.15.

Обавезе понуђача по чл. 74. став 2. Закона

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
5.16. Обавезе понуђача по чл. 75. став 2. Закона
Право на учешће у поступку има понуђач који ПОШТУЈЕ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, И КОЈИ НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ.
Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75 став 2 Закона, која се издаје под
пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дат је у поглављу 11.
ове конкурсне документације.
5.17.

Начин и рок подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач који има интерес за доделу
уговора 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 за заштиту права у поступцима јавних набавки.
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Захтев за заштиту права се може поднети непосредно, електронском поштом, факсом
или препорученом пошиљком са повратницом. Уколико се захтев подноси
електронским путем или факсом, то се може вршити искључиво на напред означену
електронску адресу и број факса (наведено у поглављу 5.12. конкурсне
документације) и искључиво у радно време наручиоца, радним даном од 07,00 до
15,00 часова, субота и недеља су нерадни дани. У супротном, ако се комуникација
врши мимо овог радног времена, сматраће се да је наручилац Захтев за заштиту
права примио првог наредног радног дана, у радно време, у односу на чега ће се
посматрати благовременост захтева.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за
подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом
поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке
и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума,
одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и
доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са
чланом 40а ЗЈН.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст.3 и 4.
члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права.
Уз захтев за заштиту права прилаже се потврда о уплати таксе.
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и
на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: редни број јавне набавке: 36/20 (минерална ђубрива 2020.год.);
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1.
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3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у
складу са законом и другим прописом.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу од:
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
без објављивања позива за подношење понуда;
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако
је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и
ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и
ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000
динара, уколико је набавка обликована по партијама;
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем
је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и
ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно
понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права
подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
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5.18.

Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци

Наручилац доставља уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у
року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.
Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је
поднета само једна понуда.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
УГОВОРИ ЋЕ СЕ ЗАКЉУЧИВАТИ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ ПОСЕБНО.
5.19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (ЧЛАН 82. Закона о јавним набавкама)
Наручилац МОЖЕ одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку
јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац МОЖЕ одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне
три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
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6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана,
који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
5.20 Обавештење понуђачима
Имајући у виду да су Законом о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ број
36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015 и 44/2018) унете значајне реформе у
погледу пословања правних лица и предузетника, цитат:
Употреба пословног имена, печата и других података у документима
Члан 25
Пословна писма и други документи друштва, укључујући И оне у електронској форми,
који су упућени трећим лицима садрже пословно или скраћено пословно име,
седиште, адресу за пријем поште ако се разликује од седишта, матични број И
порески идентификациони број друштва.
Друштво може уз пословно име да употребљава грб, заставу, амблем, ознаку или
други yмбол Републике Србије или стране државе, домаће територијалне јединице
И аутономне покрајине, међународне организације, уз сагласност надлежног органа
те државе, домаће територијалне јединице И аутономне покрајине или међународне
организације.
Посебним прописом не може се друштву увести обавеза употребе печата у
пословним писмима И другим документима друштва.
Приликом закључивања правних послова, односно предузимања правних радњи од
стране друштва, судови, државни органи, организације И лица која врше јавна
овлашћења, као И друга правна лица, не могу истицати примедбе у погледу
некоришћења печата, нити се исте могу истицати као разлог за поништај, раскид,
односно непуноважност закљученог правног посла, односно предузете правне
радње, чак и у случају када је интерним актима друштва прописано да друштво има И
користи печат у пословању.
Друштво не може истицати према трећим савесним лицима недостатке у погледу
форме пословних писама И других докумената прописане овим чланом.
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То наручилац обавештава понуђаче: да су понуђачи у обавези да захтеване
обрасце из ове конкурсне документације – попуне, потпишу и печатом овере, осим
уколико (понуђачи) немају обавезу коришћења печата у свом пословању. Уколико
Понуђач по закону није обавезан да има печат, сва писмена и обрасци које
Понуђач доставља у понуди, а на којима се захтева потпис и печат, довољно је да
буду потписани од стране одговорног лица Понуђача.
Стога, свако помињање печата у овој конкурсној документацији, схватати у
контексту овог обавештења.

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Изјава чланова групе понуђача
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Образац
понуде мора бити попуњен, оверен печатом и потписом на сваком месту према
захтеву образца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача
може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе који ће попунити, потписати и оверити образац понуде. Уколико се група
понуђача одлучила да одреди носиоца посла, образац такве Изјаве се даје у
наредном поглављу конкурсне документације. ОПШТИ ДЕО Обрасца понуде
доставља се у једном примерку, без обзира на број партија за које се конкурише.
ПОСЕБНИ ДЕО обрасца понуде, подноси се за сваку партију посебно.
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6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ОПШТИ ДЕО
Понуда за јавну набавку добара - МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА 2020.године, у отвореном
поступку, редни број: 36, НАРУЧИОЦА ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“.
1) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (ови подаци и начин иступања у партијама за које се
подноси понуда, попуњавају се у једном примерку, без обзира на број
партија).

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име
или скраћени назив из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Број рачуна и назив банке
Лице овлашћено за потписивање
уговора
2)ПОНУЂАЧ НАСТУПА (заокружити и уписати бројеве партија):
а) самостално за партију/е ________________________________________
б) са подизвођачем за партију/е ___________________________________
ц) као заједничка понуда за партију/е _______________________________
ПОНУЂАЧ
____________________
(потпис одговорног лица)
__________________
(Место и датум)

М.П.
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив из регистра
АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив из регистра
АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
Напомена: Табелу „Општи 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 овај образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког подизвођача.

ПОНУЂАЧ
____________________
(потпис одговорног лица)
___________________
(Место и датум)

М.П.
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ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Пословно име или скраћени назив из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Пословно име или скраћени назив из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Пословно име или скраћени назив из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Напомена: Табелу „Општи 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 овај образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
ПОНУЂАЧ
____________________
(потпис одговорног лица)
__________________
(Место и датум)

М.П.
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Образац понуде ПОСЕБНИ ДЕО
УСЛОВИ ПОНУДЕ ЗА
ПАРТИЈУ БРОЈ 1: НПК, КАН, УРЕА
Потврђујемо да смо у свему упознати са захтевима наручиоца из конкурсне
документације, из поглавља:
3. ВРСТА ДОБАРА (ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА),
ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, МЕСТО, РОК И
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Укупна захтевана количина минералних ђубрива: НПК, КАН, УРЕА - према
потребама огранка предузећа , приказана је у следећој табели:
Назив
предмета
набавке

ШГ
Сомбор

ШГ
Укупна
ШГНови
ШГ Банат
Сремска
Сад
Панчево количина
Митровица

1.

НПК 15:15:15

9.900кг

5.000кг

17.450 кг

15.000кг

47.350кг

2.

КАН

4.950кг

2.700кг

15.000кг

10.000кг

32.650кг

3.

УРЕА

6.150кг

4.500кг

22.450кг

5.000кг

Р.
бр

Јединична
цена
дин,
без
ПДВ-а

Укупна
понуђна
цена
дин, без
ПДВ-а

38.100 кг

За ШГ “Сомбор“ укупна понуђена цена износи_______________________динара без ПДВ-а
За ШГ “Нови Сад“ укупна понуђена цена износи______________________ динара без ПДВ-а
За ШГ “С. Митровица укупна понуђена цена износи____________________динара без ПДВ-а
За ШГ “Банат“ Панчево“ укупна понуђена цена износи________________динара без ПДВ-а.

Укупна понуђена цена за Партију број 1 износи:_______________динара без ПДВ-а.
РОК ИСПОРУКЕ за Партију број 1: НПК, КАН, УРЕА је у року од _______ (максимално
7 дана) дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.
Испорука предметних добара је једнократна, достављањем тражене количине
добара према задатим диспозицијама. Захтев за испоруку добара наручилац
подноси у року од 60 дана од дана закључења уговора.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Наручилац ће плаћање испоручених добара за партију 1
извршити уплатом на рачун понуђача у року од 15 до 30 дана од дана пријема
уредно испостављених фактура за плаћање.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде.
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МЕСТО ИСПОРУКЕ: У складу са диспозицијама и количинама садржаним у поглављу
бр. 3, Конкурсне документације.
Напомена: Понуђач је дужан да приликом испоруке добара за одређену партију
Купцу испоручи приозводе којима је рок употребе истекао највише до једне трећине
предвиђеног рока употребе. Изузетно, за испоруку добара коме је рок употребе до
дана испоруке истекао више од једне трећине, Продавац мора претходно тражити
писмену сагласност Купца.
Наведена могућност се не односи на добра која имају неограничен рок употребе.

Место и датум:

Понуђач:
печат
(потпис одговорног лица)

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је
сагласан са свим наведеним у обрасцу понуде и чиме потврђује да су тачни подаци који су у
образцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде. Уколико се група понуђача одлучила да одреди носиоца посла, образац такве Изјаве се
даје у наредном поглављу конкурсне документације.
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Образац понуде ПОСЕБНИ ДЕО
УСЛОВИ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2:
ФОЛИЈАРНА ЂУБРИВА
Потврђујемо да смо у свему упознати са захтевима наручиоца из конкурсне
документације, из поглавља:
3. ВРСТА ДОБАРА (ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА),
ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, МЕСТО, РОК И
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Укупна захтевана количина минералних ђубрива: ФОЛИЈАРНА ЂУБРИВА
приказана је у следећој табели:
ШГ”Сомбор”
Р.
бр
.
1.

Назив
предмета
набавке
Wuxal®SUPER
_________
(Понуђач уписује
одговарајуће
добро које нуди)

2.

Murtonik (19:9:27)
_____________
(Понуђач уписује
одговарајуће добро
које нуди)

3.

FerticareTM 24-8-16
_______________
(Понуђач уписује
одговарајуће добро
којенуди)

4.

Novalon 20-20-20
_______________
(Понуђач уписује
одговарајуће добро
којенуди)

ШГ”Сремска
Митровица ”

Укупна
ШГ”Банат”
количина
Панчево

22л

Јединич.
цена
без
ПДВ-а

Укупна
понуђена
цена без
ПДВ-а

22 л

400 кг

400 кг

58 кг

58 кг

70 кг

70 кг

За ШГ “Сомбор“ укупна понућена цена износи______________динара без ПДВ-а
За ШГ “Сремска Митровица“ укупна понућена цена износи______________динара без ПДВ-а
За ШГ “Банат“Панчево“ укупна понућена цена износи_________________динара без ПДВ-а

Укупна понуђена цена за Партију број 2 износи: ____________ динара без ПДВ-а.
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РОК ИСПОРУКЕ за Партију број 2 – Фолијарна ђубрива је у је у року од _______
(максимално 7 дана) дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.
Испорука предметних добара је једнократна, достављањем тражене количине
добара према задатим диспозицијама. Захтев за испоруку добара наручилац
подноси у оквиру рока важења закљученог уговора.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Наручилац ће плаћање испоручених добара за партију 2
извршити уплатом на рачун понуђача у року у року од 30 до 45 дана од дана пријема
уредно испостављених фактура за плаћање.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде.
МЕСТО ИСПОРУКЕ: У складу са диспозицијама и количинама садржаним у поглављу
бр. 3, Конкурсне документације.
Напомена: Понуђач је дужан да приликом испоруке добара за одређену партију
Купцу испоручи приозводе којима је рок употребе истекао највише до једне трећине
предвиђеног рока употребе. Изузетно, за испоруку добара коме је рок употребе до
дана испоруке истекао више од једне трећине, Продавац мора претходно тражити
писмену сагласност Купца.
Наведена могућност се не односи на добра која имају неограничен рок употребе.

Место и датум:

Понуђач:
печат
(потпис одговорног лица)

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је
сагласан са свим наведеним у обрасцу понуде и чиме потврђује да су тачни подаци који су у
образцу понуде наведени .
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде. Уколико се група понуђача одлучила да одреди носиоца посла, образац такве Изјаве се
даје у наредном поглављу конкурсне документације.
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Образац понуде ПОСЕБНИ ДЕО
УСЛОВИ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 3:
ОСМОКОТ
Потврђујемо да смо у свему упознати са захтевима наручиоца из конкурсне
документације, из поглавља:
3. ВРСТА ДОБАРА (ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА),
ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, МЕСТО, РОК И
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Укупна захтевана количина минералних ђубрива: ОСМОКОТ приказана је у
следећој табели:
ШГ”Сомбор”
Р.
бр
.
1.

Назив
предмета
набавке
Osmocote Exact
Standard
________________
(Понуђач уписује
одговарајуће
добро које нуди)

200 кг

Укупна
ШГ”Банат”
количина
Панчево

23 кг

Јединич.
цена
без
ПДВ-а

Укупна
понуђена
цена без
ПДВ-а

223 кг

За ШГ “Сомбор“ укупна понућена цена износи______________динара без ПДВ-а
За ШГ “Банат“Панчево“ укупна понућена цена износи_________________динара без ПДВ-а

Укупна понуђена цена за Партију број 2 износи: ____________ динара без ПДВ-а.
РОК ИСПОРУКЕ за Партију број 3 – Осмокот је у је у року од _______ (максимално 7
дана) дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.
Испорука предметних добара је једнократна, достављањем тражене количине
добара према задатим диспозицијама. Захтев за испоруку добара наручилац
подноси у оквиру рока важења закљученог уговора.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Наручилац ће плаћање испоручених добара за партију 2
извршити уплатом на рачун понуђача у року у року од 30 до 45 дана дана пријема
уредно испостављених фактура за плаћање.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде.
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МЕСТО ИСПОРУКЕ: У складу са диспозицијама и количинама садржаним у поглављу
бр.3, Конкурсне документације.
Напомена: Понуђач је дужан да приликом испоруке добара за одређену партију
Купцу испоручи приозводе којима је рок употребе истекао највише до једне трећине
предвиђеног рока употребе. Изузетно, за испоруку добара коме је рок употребе до
дана испоруке истекао више од једне трећине, Продавац мора претходно тражити
писмену сагласност Купца.
Наведена могућност се не односи на добра која имају неограничен рок употребе.

Место и датум:

Понуђач:
печат
(потпис одговорног лица)

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је
сагласан са свим наведеним у обрасцу понуде и чиме потврђује да су тачни подаци који су у
образцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде. Уколико се група понуђача одлучила да одреди носиоца посла, образац такве Изјаве се
даје у наредном поглављу конкурсне документације.
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Образац понуде ПОСЕБНИ ДЕО
УСЛОВИ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 4:
ЂУБРИВО ЗА ТРАВЊАКЕ
Потврђујемо да смо у свему упознати са захтевима наручиоца из конкурсне
документације, из поглавља:
3. ВРСТА ДОБАРА (ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА),
ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, МЕСТО, РОК И
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Укупна захтевана количина минералних ђубрива: ЂУБРИВО ЗА ТРАВЊАКЕ
приказана је у следећој табели:

Р.
бр
.
1.

Назив
предмета
набавке
Multi-KTM Mg Prills
_________
(Понуђач уписује
одговарајуће
добро које нуди)

2.

3.

Укупна
ШГ”Сремска
количина
Митровица ”

250 кг

250 кг

Multi-Comp BASE
14-13-20 + 2 MgO +
ME

400 кг

400 кг

Multicote 4

25 кг

Јединич.
цена
без
ПДВ-а

Укупна
понуђена
цена без
ПДВ-а

25 кг

Укупна понуђена цена за Партију број 4 износи: ____________ динара, без ПДВ-а.
РОК ИСПОРУКЕ за Партију број 4 – Ђубриво за травњаке је у је у року од _______
(максимално 7 дана) дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.
Испорука предметних добара је једнократна, достављањем тражене количине
добара према задатим диспозицијама. Захтев за испоруку добара наручилац
подноси у оквиру рока важења закљученог уговора.
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РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Наручилац ће плаћање испоручених добара за партију 2
извршити уплатом на рачун понуђача у року у року од 30 до 45 дана од дана пријема
уредно испостављених фактура за плаћање.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде.
МЕСТО ИСПОРУКЕ: У складу са диспозицијама и количинама садржаним у поглављу
бр.3, Конкурсне документације.
Напомена: Понуђач је дужан да приликом испоруке добара за одређену партију
Купцу испоручи приозводе којима је рок употребе истекао највише до једне трећине
предвиђеног рока употребе. Изузетно, за испоруку добара коме је рок употребе до
дана испоруке истекао више од једне трећине, Продавац мора претходно тражити
писмену сагласност Купца.
Наведена могућност се не односи на добра која имају неограничен рок употребе.

Место и датум:

Понуђач:
печат
(потпис одговорног лица)

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је
сагласан са свим наведеним у обрасцу понуде и чиме потврђује да су тачни подаци који су у
образцу понуде наведени .
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде. Уколико се група понуђача одлучила да одреди носиоца посла, образац такве Изјаве се
даје у наредном поглављу конкурсне документације.
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Образац понуде ПОСЕБНИ ДЕО
УСЛОВИ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 5:
ОРГАНСКО ЂУБРИВО У ГРАНУЛАМА
Потврђујемо да смо у свему упознати са захтевима наручиоца из конкурсне
документације, из поглавља:
3. ВРСТА ДОБАРА (ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА),
ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, МЕСТО, РОК И
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Укупна захтевана количина минералних ђубрива: ОРГАНСКО ЂУБРИВО У
ГРАНУЛАМА приказана је у следећој табели:
ШГ”Банат ”
Р.
бр
.
1.

Назив
предмета
набавке
Siforga
_________
(Понуђач уписује
одговарајуће
добро које нуди)

4000 кг

Укупна
количина

Јединич.
цена
без
ПДВ-а

Укупна
понуђена
цена без
ПДВ-а

4000 кг

Укупна понуђена цена за Партију број 5 износи: ____________ динара без ПДВ-а.
РОК ИСПОРУКЕ за Партију број 5 – Органско ђубриво у гранулама је у је у року од
_______ (максимално 7 дана) дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.
Испорука предметних добара је једнократна, достављањем тражене количине
добара према задатим диспозицијама. Захтев за испоруку добара наручилац
подноси у оквиру рока важења закљученог уговора.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Наручилац ће плаћање испоручених добара за партију 2
извршити уплатом на рачун понуђача у року у року од 30 до 45 дана од дана пријема
уредно испостављених фактура за плаћање.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде.
МЕСТО ИСПОРУКЕ: У складу са диспозицијама и количинама садржаним у поглављу
бр.3, Конкурсне документације.
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Напомена: Понуђач је дужан да приликом испоруке добара за одређену партију
Купцу испоручи приозводе којима је рок употребе истекао највише до једне трећине
предвиђеног рока употребе. Изузетно, за испоруку добара коме је рок употребе до
дана испоруке истекао више од једне трећине, Продавац мора претходно тражити
писмену сагласност Купца.
Наведена могућност се не односи на добра која имају неограничен рок употребе.

Место и датум:

Понуђач:
печат
(потпис одговорног лица)

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је
сагласан са свим наведеним у обрасцу понуде и чиме потврђује да су тачни подаци који су у
образцу понуде наведени .
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде. Уколико се група понуђача одлучила да одреди носиоца посла, образац такве Изјаве се
даје у наредном поглављу конкурсне документације.
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6.2. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ О
ИМЕНОВАЊУ НОСИОЦА ПОСЛА
Изјављујемо да наступамо као група понуђача за јавну набавку добараМИНЕРАЛНА ЂУБРИВА 2020.године, у отвореном поступку, коју спроводи наручилац
ЈП“Војводинашуме“ Петроварадин, редни број набавке: 36.
Овлашћујемо
члана
групе:
____________________________________________________
(уписати пун назив и седиште)
_________________________________________________да у име и за рачун осталих
чланова групе буде НОСИЛАЦ ПОСЛА, поднесе заједничку понуду и заступа групу
понуђача пред наручиоцем., ЗА ПАРТИЈУ БР.:_____________.
Пун назив и седиште чланова групе

Потпис одговорног лица и печат члана
групе

Назив:____________________________
Седиште:__________________________
______________________________

_________________________
М.П.

Назив:___________________________
Седиште:__________________________
______________________________

_________________________
М.П.

Датум:________________
Место:________________

ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
НОСИОЦА ПОСЛА

М.П.
__________________

Page 58 of 117

7. МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора. Уколико понуђач наведе да ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив
подизвођача и део испоруке добара који му поверава. У случају заједничке
понуде, дужан је да наведе назив сваког члана групе понуђача, а сваки члан групе
понуђача је у обавези да попуњени модел уговора овери и потпише.
ЈП "Војводинашуме" Петроварадин
Петроварадин, Прерадовићева 2
Број:
Датум:

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ РОБЕ
- МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА 2020. год.ПАРТИЈА БРОЈ 1 - НПК, КАН, УРЕА
Закључен у Петроварадину, дана _________________2020. године између:
I

УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1. ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин, Прерадовићева 2,
МБ 08762198, ПИБ: 101636567, бр. рачуна 205-601-31 (Комерцијална банка ад
Београд), које заступа директор Роланд Кокаи, маст.екон. (у даљем тексту: КУПАЦ)
и
2. __________________________________________________________________,
МБ _________, ПИБ ______________________________, број рачуна
____________________ _____________________________________________банка,
које заступа __________________________________________ (у даљем тексту:
ПРОДАВАЦ)

Подаци о учеснику у заједничкој понуди
________________________________________
Подаци о подизвођачу
_______________________________________________________
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II ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор закључује на основу
достављене понуде Продавца дел. бр. ______ од ____________ за ПАРТИЈУ БРОЈ 1:
НПК, КАН, УРЕА која је прихваћена од стране Наручиоца - овде Купца, у отвореном
поступку јавне набавке добара: МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА 2020. год. спроведене по
позиву за подношење понуда број 36, објављеном дана 30.04.2020. год. на Порталу
јавних набавки, интернат страници наручиоца, као и на Порталу сл. гл. РС и базе
прописа.
(Напомена: деловодни број и датум достављене понуде, уписаће се приликом
израде уговора).
Члан 2.
Купац купује, а Продавац продаје и испоручује добра за Партију број 1: НПК, КАН,
УРЕА - према структури и потребама огранака предузећа, како следи у приказаној
табели:

Р.бр

Назив
предмета
набавке

ШГ
ШГ ШГНови Сремска
Сомбор Сад Митрови
ца

ШГ Банат
Панчево

1.

НПК 15:15:15

9.900кг 5.000кг 17.450 кг

15.000кг

47.350кг

2.

КАН

4.950кг 2.700кг 15.000кг

10.000кг

32.650кг

3.

УРЕА

6.150кг 4.500кг 22.450кг

5.000кг

Укупна
количина

Једин.
цена
дин,
без
ПДВ-а

Укупна
цена
дин,
без
ПДВ-а

38.100 кг

Укупна понуђена цена за Партију број 1 износи:_______________динара без ПДВ-а.
Исказане цене су коначне, са свим урачунатим попустима, без ПДВ-а.
У исказаним ценама садржани су сви припадајући трошкови (осигурања робе,
трошкови амбалаже и друга средства за заштиту робе од оштећења, превозни
трошкови и др).
Рок испоруке добара за Партију бр.1 износи _______ дана од дана пријема писменог
захтева Купца.
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Структура укупних купопродајних цена по газдинствима:
За ШГ “Сомбор“ укупна понуђена цена износи____________________динара без
ПДВ-а
За ШГ “Нови Сад“ укупна понуђена цена износи___________________динара без
ПДВ-а
За ШГ “Сремска Митровица“ укупна понуђена цена износи____________динара без
ПДВ-а
За ШГ “Банат“Панчево“ укупна понуђена цена износи______________динара без
ПДВ-а.
Члан 3.
Исказане цене из члана 2 уговора су фиксне и непроменљиве, за цео
период важности уговора.
III

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.

Купац је обавезан да Продавцу изврши плаћање испоручене робе из члана
2. уговора, у року од 15 до 30 дана од дана пријема уредно испостављених
фактура за плаћање.
Члан 5.
Продавац је обавезан да за испоручену робу испостави Купцу фактуру у
складу са важећим прописима, у року од 3 дана од дана испоруке робе.
Члан 6.
Плаћање за примљену робу врши огранак предузећа Купца, коме је роба
испоручена и коме је Продавац дужан испоставити уредну фактуру.
IV НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ
Члан 7.
Продавац је у обавези да испоруку добара за Партију број 1 изврши једнократно
у року од ____дана од дана пријема писменог захтева Купца, на адресама и у
количинама како следи:
ПАРТИЈА БРОЈ 1
ШГ „Сомбор“, у ШУ „Апатин“, на адреси Кружни насип број 13, Апатин, испоручити:
НПК 15:15:15 у количини од 9.900 kg
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КАН у количини од 4.950 kg
УРЕА у количини од 6.150 kg.
ШГ „Нови Сад“, у ШУ “Ковиљ“, на адреси Душка Вицкова 41, Ковиљ, испоручити:
НПК 15:15:15 у количини од 5.000 kg
KАН у количини од 2.700 kg
УРЕА у количини од 4.500 kg
ШГ „Сремска Митровица“, у ШУ“Моровић“, на адреси Шидска бб, Моровић,
испоручити:
НПК 15:15:15 у количини од 8.750 kg
КАН у количини од 7.500 kg
УРЕА у количини од 11.250 kg
у ШУ“Кленак“, на адреси Савска 86, Кленак, испоручити:
НПК 15:15:15 у количини од 8.700 kg
КАН у количини од 7.500 kg
УРЕА у количини од 11.200 kg
ШГ „Банат“, у ШУ“Зрењанин“, на адреси Слободана Перића 38, Нови Бечеј,
испоручити:
НПК 15:15:15 у количини од 5.000 kg
УРЕА у количини од 5.000 kg
у ШУ“Ковин“, на адреси Кречанска бб, Ковин, испоручити:
НПК 15:15:15 у количини од 10.000 kg
КАН у количини од 10.000 kg
Испорука предметних добара је једнократна, достављањем тражене количине
добара према диспозицијама из става 1 овог члана.
Захтев за испоруку добара купац подноси у року 60 дана од дана закључења уговора.
Продавац је у обавези да испоруку добара која су предмет овог Уговора врши
радним данима (понедељак-петак), током радног времена Купца од 07:00х до 15:00х
уз претходну најаву код представника Купца.
Члан 8.
Добра која су предмет овог уговора испоручује Продавац, својим превозним
средствима, о свом трошку сагласно чл. 2. ст. 4. овог уговора.
Добра се испоручују франко складиште огранка предузећа Купца коме се врши
испорука, у складу са унапред утврђеним диспозицијама наведеним у чл.7 овог
Уговора.
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V УГОВОРНА КАЗНА
Члан 9.
У случају кашњења у испоруци добара, Купац има могућност да одреди
Продавцу накнадни рок за испоруку. У том случају Купац обавештава Продавца
писменим путем о продужењу рока, најкасније наредног дана од дана истека
уговореног рока.
Уколико Купац Продавцу не одреди накнадни рок или накнадни рок одреди, а
добра не буду испоручена ни у том року, Продавац је обавезан да Наручиоцу плати
уговорну казну од 0,5% од вредности неиспорученог добра за сваки дан закашњења,
а максимално 5% од укупне вредности неиспорученог добра.
У случају да Продавац испоручи добра након уговореног или накнадно
продуженог рока из става 1.овог члана и Купац прими добра, Купац има могућност да
у року од 5 дана од дана целокупне примопредаје добара обавести Продавца да
задржава своје право на уговорну казну. Уколико га у наведеном року не обавести да
задржава право на уговорну казну, Купац нема право на наплату уговорне казне због
закашњења у испоруци добара.
VI

ПРЕЛАЗ РИЗИКА
Члан 10.

Продавац сноси ризик за случајну пропаст или оштећење добара до предаје
добара на одредишно место испоруке, а од тог тренутка ризик сноси Купац.
VII

ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ НЕДОСТАТКЕ
Члан 11.

Продавац одговара ако на добрима која су предмет овог уговора постоји неко
право трећег лица, које искључује, умањује или ограничава права Купца, а о чијем
постојању Купац није обавештен нити је пристао да узме добра оптерећена тим
правом.
Члан 12.
Продавац одговара за материјалне недостатке добара која су она имала у часу
прелаза ризика на Купца, без обзира на то да ли су му били познати.
Продавац одговара и за оне материјалне недостатке који се појаве после
прелаза ризика на Купца, ако су последица узрока који је постојао пре тога.
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VIII

КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 13.

Квалитет добара, која су предмет овог Уговора, мора у потпуности
одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добра
у складу са Законом о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта
(,,Сл.гласник РС,, бр. 41/2009).
Продавац је дужан да уз испоруку робе по овом уговору, Купцу достави
уверење о квалитету, декларацију (која мора бити у складу са декларацијом из
понуде Продавца) и упуство за примену сваког појединачног производа, које је
у сагласности са уверењем о квалитету из његове понуде.
Продавац је дужан да приликом испоруке добара за Партију број 1, достави
Декларацију о квалитету испоручене робе, као доказ о садржају хранљивих
материја, укључујући и њихов облик и растворљивост, и других састојака, који се
гарантује у оквиру прописаних одступања (Закон о средствима за исхрану биља и
оплемењивачима земљишта “Сл.гл.РС” бр.41/2009), а која мора бити идентична
декларицији достављена за исто добро у оквиру понуде Продавца дел. број
_______ од _____________. Декларација мора да буде на српском језику и мора
да садржи све податке прописане наведеним Законом.
Продавац је дужан да приликом испоруке Купцу испоручи призводе којима
је рок употребе истекао највише до једне трећине предвиђеног рока употребе.
Изузетно за испоруку робе којој је рок употребе до дана испоруке истекао више
од једне трећине, Продавац мора предходно тражити писмену сагласност Купца.
Члан 14.
Продавац одговара за квалитет добара у року назначеном у декларацији, која
мора пратити испоруку целокупних добара за одређену партију.
Продавац се ослобађа одговорности за настале промене у квалитету које су
последица неправилног одржавања и чувања добара од стране Купца.
IX

КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ РОБЕ
Члан 15.

Квантитивни пријем добара врши се приликом истовара добара на место
одредишта Купца, а уз присуство представника Продавца. Евентуална рекламација
од стране Купца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и
достављена Продавцу у року од 3 дана.
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X КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ
Члан 16.
Купац је дужан да примљена добра на уобичајени начин прегледа и да о
видљивим недостацима обавести Продавца, у писаној форми, у року од 7 дана.
Члан 17.
Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било
које време и без претходне најаве, на месту пријема, током или после испоруке, са
правом да узорке добара из било које испоруке - достави независној
специјализованој институцији ради анализе.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од
уговореног квалитета добара, трошкови анализе подају на терет Продавца.
О одступању од уговореног квалитета, Купац је дужан да обавести Продавца
у року од 5 дана од дана сазнања, у писаној форми.
Члан 18.
У случају да испоручена добра не одговарају уговореним стандардима
квалитета, Купац који је благовремено и уредно обавестио Продавца о недостатку
може:
1) захтевати од продавца да недостатак уклони или да му преда тражено добро
без недостатка (испуњење уговора);
2) захтевати снижење цене;
3) изјавити да раскида уговор и ставити добра са недостацима продавцу на
располагање;
4) ставити добра са недостацима продавцу на располагање и захтевати да
недостатак уклони или да му преда тражено добро без недостатка
(испуњење уговора).
У сваком од ових случајева купац има право и на накнаду штете.
Поред тога, и независно од тога, продавац одговара купцу и за штету коју је овај
због недостатка ствари претрпео на другим својим добрима, и то према општим
правилима о одговорности за штету.
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У случајевима из тачке 1 и 4 става 1 овог члана, Купац ће поставити захтев
Продавцу да у одређеном року од најмање 3, а најдуже 8 дана, отклони утврђене
недостатке односно испоручи добра без недостатка, а уколико Продавац по томе
не поступи у задатом року – уговорне стране утврђују да Купац има право сматрати
да је уговор раскинут по закону, применом одредбе члана 125. Закона о
облигационим односима.
XI

ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ
Члан 19.

Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не
би могла избећи, нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће
се као случајеви који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења
уговора и спречавају његово потпуно или делимично извршење (виша сила).
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење
у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка
више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у
року од 8 дана.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава,
експлозија, саобраћајне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су
законом предвиђени као виша сила.
Члан 20.
Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење
уговорних обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили.
Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има
право да раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни.
XII РАСКИД УГОВОРА
Члан 21.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне
стране може захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у
потпуности и благовремено извршила.
Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 30 дана.
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XIII ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 22.
Продавац обезбеђује испуњење својих обавеза из овог Уговора средством
финансијског обезбеђења за Партију број 1, те приликом потписивања Уговора
доставља:
- РЕГИСТРОВАНУ БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену печатом и потписом продавца,
са МЕНИЧНИМ ПИСМОМ попуњеним и овереним у износу од 10% од
уговореног износа из члана 2. овог уговора, а у циљу доброг извршења посла.

XIV ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 23.
У ПОГЛЕДУ УГОВОРЕНЕ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОРА И ВИСИНЕ УГОВОРЕНИХ
ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА, НИСУ МОГУЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА.
Купац може након закључења уговора о јавној набавци БЕЗ СПРОВОЂЕЊА
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОВЕЋАТИ ОБИМ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, С ТИМ ДА СЕ
ВРЕДНОСТ УГОВОРА МОЖЕ ПОВЕЋАТИ НАЈВИШЕ ДО 5% од укупне вредности
првобитно закљученог уговора, о чему је Купац дужан да донесе одлуку у складу
са Законом о јавним набавкама а уговорне стране да закључе анекс уговора.
Остале измене и допуне купопродајног уговора, могуће су само из нарочито
оправданих, објективних околности, под условом да се не мењају укупно уговорена
вредност уговора и јединичне цене добара, а све у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама и уз обострану сагласност уговорних страна.
XV СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА И ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Члан 24.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. Уговор се
закључује на рок од 1 године од дана ступања на снагу уговора.
XVI

ПРИМЕНА ЗОО
Члан 25.

На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењују се одредбе
Закона о облигационим односима.
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XVII СПОРОВИ
Члан 26.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору
решавају споразумно, а у случају да то није могуће, уговарају стварну и месну
надлежност Привредног суда у Новом Саду.
XVIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној
страни припада по 3 (три) примерка.

ЗА ПРОДАВЦА
Директор

ЗА КУПЦА
Директор
Роланд Кокаи, маст.екон.

______________________

_______________________
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7. МОДЕЛ УГОВОРА
7.1. МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом на
последњој страни, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. Уколико
понуђач наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан
је да наведе назив подизвођача и део испоруке добара који му поверава. У случају
заједничке понуде, модел уговора потписују и оверавају печатом сви чланови групе
понуђача односно потписује и оверава печатом само носилац посла ако је именован,
а све у складу са Споразумом који су међусобно закључили и којег обавезно прилажу
уз понуду.
ЈП "Војводинашуме" Петроварадин
Петроварадин, Прерадовићева 2
Број:
Датум:

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ РОБЕ
-МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА 2020. год.ПАРТИЈА БРОЈ 2 - ФОЛИЈАРНА ЂУБРИВА
Закључен у Петроварадину, дана _________________2020. године између:
I

УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1. ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин, Прерадовићева 2,
МБ 08762198, ПИБ: 101636567, бр.рачуна 205-601-31 (Комерцијална банка ад
Београд), које заступа директор Роланд Кокаи, маст.екон. (у даљем тексту: КУПАЦ)
и
2. ____________________________________________________________________,
МБ _________, ПИБ ______________________________, број рачуна
____________________ _____________________________________________банка,
које заступа __________________________________________ (у даљем тексту:
ПРОДАВАЦ).

Подаци о учеснику у заједничкој понуди
________________________________________
Подаци о подизвођачу
_______________________________________________________
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II ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор закључује на основу
достављене понуде Продавца дел. бр. ______ од ____________ за ПАРТИЈУ БРОЈ 2:
ФОЛИЈАРНА ЂУБРИВА која је прихваћена од стране Наручиоца - овде Купца, у
отвореном поступку јавне набавке добара: МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА 2020. год.
спроведене по позиву за подношење понуда број 36, објављеном дана 30.04.2020.
год. на Порталу јавних набавки, интернат страници наручиоца, као и на Порталу сл.
гл. РС и базе прописа.
(Напомена: деловодни број и датум понуде, уписаће се приликом израде уговора).
Члан 2.
Купац купује, а Продавац продаје и испоручује добра за Партију број 2 –
ФОЛИЈАРНА ЂУБРИВА - према структури и потребама огранака предузећа, како
следи у приказаној табели:

Р.
бр
.

Назив
предмета
набавке

1.

Wuxal®SUPER
_________
(Понуђач уписује
одговарајуће
добро које нуди)

2.

Murtonik (19:9:27)
_____________
(Понуђач уписује
одговарајуће добро
које нуди)

3.

FerticareTM 24-8-16
_______________
(Понуђач уписује
одговарајуће добро
којенуди)

4.

Novalon 20-20-20
_______________
(Понуђач уписује
одговарајуће добро
којенуди)

ШГ ”Сомбор” ШГ ”Сремска
Митровица ”

ШГ ”Банат” Укупна
Панчево количина

22л

22 л

400 кг

400 кг

58 кг

58 кг

70 кг

70 кг
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Јединич.
цена
дин,
без
ПДВ-а

Укупна
понуђена
цена дин,
без ПДВ-а

Укупна понуђена цена за Партију број 2 износи:_______________динара без ПДВ-а.
Исказане цене су коначне, са свим урачунатим попустима, без ПДВ-а.
У исказаним ценама садржани су сви припадајући трошкови (осигурања робе,
трошкови
амбалаже и друга средства за заштиту робе од оштећења, превозни трошкови и др).
Рок испоруке добара за Партију бр. 2 износи _______ дана од дана пријема писменог
захтева Купца.
Структура укупних купопродајних цена по газдинствима:
За ШГ“Сомбор“ укупна понућена цена износи______________динара без ПДВ-а
За ШГ“Сремска Митровица“ укупна понућена цена износи______________динара
без ПДВ-а
За ШГ“Банат“Панчево“ укупна понућена цена износи_________________динара без
ПДВ-а
Члан 3.
Исказане цене из члана 2 уговора су фиксне и непроменљиве, за цео
период важности уговора.
III

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.

Купац је обавезан да Продавцу изврши плаћање испоручене робе из члана
2. уговора, у року од 30 до 45 дана од дана пријема уредно испостављених
фактура за плаћање.
Члан 5.
Продавац је обавезан да за испоручену робу испостави Купцу фактуру у
складу са важећим прописима, у року од 3 дана од дана испоруке робе.
Члан 6.
Плаћање за примљену робу врши огранак предузећа Купца, коме је роба
испоручена и коме је Продавац дужан испоставити уредну фактуру.
IV

НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ

Члан 7.
Продавац је у обавези да испоруку добара за Партију број 2 изврши једнократно у
року од ____ дана од дана пријема писменог захтева Купца, на адресама и у
количинама како следи:
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ПАРТИЈА БРОЈ 2:
ШГ „Сомбор“, у ШУ „Козара“, на адреси Каналска бб, Бачки Моноштор, испоручити:
Murtonik у количини од 400 kg, паковање 400 ком од 1 kg
Novalon 20-20-20 у количини од 70 kg, паковање 2 ком од 25 kg, 20 ком од 1 kg
ШГ „Сремска Митровица“, у ШУ“Моровић“, на адреси Шидска бб, Моровић,
испоручити:
FerticareTM24-8-16 у количини од 58 kg, паковање 2 ком од 25 kg, 4 ком од 2 kg
ШГ „Банат“, у ШУ“Зрењанин“, на адреси Слободана Перића 38, Нови Бечеј,
испоручити:
Wuxal®SUPER у количини од 10 l, паковање 10 ком од 1 l
у ШУ“Ковин“, на адреси Кречанска бб, Ковин, испоручити:
Wuxal®SUPER у количини од 12 l, паковање 12 ком од 1 l
Испорука предметних добара је једнократна, достављањем тражене количине
добара према диспозицијама из става 1 овог члана.
Захтев за испоруку добара купац подноси у оквиру рока важења закљученог уговора.
Продавац је у обавези да испоруку добара која су предмет овог Уговора врши
радним данима (понедељак-петак), током радног времена Купца од 07:00х до 15:00х
уз претходну најаву код представника Купца.
Члан 8.
Добра која су предмет овог уговора испоручује Продавац, својим превозним
средствима, о свом трошку сагласно чл. 2. ст. 4. овог уговора.
Добра се испоручују франко складиште огранка предузећа Купца коме се врши
испорука, у складу са унапред утврђеним диспозицијама наведеним у чл.7 овог
Уговора.
V

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 9.

У случају кашњења у испоруци добара, Купац има могућност да одреди
Продавцу накнадни рок за испоруку. У том случају Купац обавештава Продавца
писменим путем о продужењу рока, најкасније наредног дана од дана истека
уговореног рока.
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Уколико Купац Продавцу не одреди накнадни рок или накнадни рок одреди, а
добра не буду испоручена ни у том року, Продавац је обавезан да Наручиоцу плати
уговорну казну од 0,5% од вредности неиспорученог добра за сваки дан закашњења,
а максимално 5% од укупне вредности неиспорученог добра.
У случају да Продавац испоручи добра након уговореног или накнадно
продуженог рока из става 1.овог члана и Купац прими добра, Купац има могућност да
у року од 5 дана од дана целокупне примопредаје добара обавести Продавца да
задржава своје право на уговорну казну. Уколико га у наведеном року не обавести да
задржава право на уговорну казну, Купац нема право на наплату уговорне казне због
закашњења у испоруци добара.
VI ПРЕЛАЗ РИЗИКА
Члан 10.
Продавац сноси ризик за случајну пропаст или оштећење добара до предаје
добара на одредишно место испоруке, а од тог тренутка ризик сноси Купац.
VII ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ НЕДОСТАТКЕ
Члан 11.
Продавац одговара ако на добрима која су предмет овог уговора постоји неко
право трећег лица, које искључује, умањује или ограничава права Купца, а о чијем
постојању Купац није обавештен нити је пристао да узме добра оптерећена тим
правом.
Члан 12.
Продавац одговара за материјалне недостатке добара која су она имала у часу
прелаза ризика на Купца, без обзира на то да ли су му били познати.
Продавац одговара и за оне материјалне недостатке који се појаве после
прелаза ризика на Купца, ако су последица узрока који је постојао пре тога.
VIII

КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 13.

Квалитет добара, која су предмет овог Уговора, мора у потпуности
одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добра
у складу са Законом о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта
(,,Сл.гласник РС,, бр. 41/2009).
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Продавац је дужан да уз испоруку робе по овом уговору, Купцу достави
уверење о квалитету, декларацију (која мора бити у складу са декларацијом из
понуде Продавца) и упуство за примену сваког појединачног производа, које је
у сагласности са уверењем о квалитету из његове понуде.
Продавац је дужан да приликом испоруке добара за Партију број 2, достави
Декларацију о квалитету испоручене робе, као доказ о садржају хранљивих
материја, укључујући и њихов облик и растворљивост, и других састојака, који се
гарантује у оквиру прописаних одступања (Закон о средствима за исхрану биља и
оплемењивачима земљишта “Сл. гл. РС” бр.41/2009), а која мора бити идентична
декларицији достављена за исто добро у оквиру понуде Продавца број _______
од _____________. Декларација мора да буде на српском језику и мора да
садржи све податке прописане наведеним Законом.
Продавац је дужан да приликом испоруке Купцу испоручи призводе којима
је рок употребе истекао највише до једне трећине предвиђеног рока употребе.
Изузетно за испоруку робе којој је рок употребе до дана испоруке истекао више
од једне трећине, Продавац мора предходно тражити писмену сагласност Купца.
Члан 14.
Продавац одговара за квалитет добара у року назначеном у декларацији, која
мора пратити испоруку целокупних добара за одређену партију.
Продавац се ослобађа одговорности за настале промене у квалитету које су
последица неправилног одржавања и чувања добара од стране Купца.
IX КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ РОБЕ
Члан 15.
Квантитивни пријем добара врши се приликом истовара добара на место
одредишта Купца, а уз присуство представника Продавца. Евентуална рекламација
од стране Купца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и
достављена Продавцу у року од 3 дана.
X КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ
Члан 16.
Купац је дужан да примљена добра на уобичајени начин прегледа и да о
видљивим недостацима обавести Продавца, у писаној форми, у року од 7 дана.
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Члан 17.
Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било
које време и без претходне најаве, на месту пријема, током или после испоруке, са
правом да узорке добара из било које испоруке - достави независној
специјализованој институцији ради анализе.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од
уговореног квалитета добара, трошкови анализе подају на терет Продавца.
О одступању од уговореног квалитета, Купац је дужан да обавести Продавца
у року од 5 дана од дана сазнања, у писаној форми.
Члан 18.
У случају да испоручена добра не одговарају уговореним стандардима
квалитета, Купац који је благовремено и уредно обавестио Продавца о недостатку
може:
1) захтевати од продавца да недостатак уклони или да му преда тражено добро
без недостатка (испуњење уговора);
2) захтевати снижење цене;
3) изјавити да раскида уговор и ставити добра са недостацима продавцу на
располагање;
4) ставити добра са недостацима продавцу на располагање и захтевати да
недостатак уклони или да му преда тражено добро без недостатка
(испуњење уговора).
У сваком од ових случајева купац има право и на накнаду штете.
Поред тога, и независно од тога, продавац одговара купцу и за штету коју је овај
због недостатка ствари претрпео на другим својим добрима, и то према општим
правилима о одговорности за штету.
У случајевима из тачке 1 и 4 става 1 овог члана, Купац ће поставити захтев
Продавцу да у одређеном року од најмање 3, а најдуже 8 дана, отклони утврђене
недостатке односно испоручи добра без недостатка, а уколико Продавац по томе
не поступи у задатом року – уговорне стране утврђују да Купац има право сматрати
да је уговор раскинут по закону, применом одредбе члана 125. Закона о
облигационим односима.
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XI

ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ

Члан 19.
Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не
би могла избећи, нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће
се као случајеви који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења
уговора и спречавају његово потпуно или делимично извршење (виша сила).
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење
у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка
више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у
року од 8 дана.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава,
експлозија, саобраћајне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су
законом предвиђени као виша сила.
Члан 20.
Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење
уговорних обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили.
Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има
право да раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни.
XII

РАСКИД УГОВОРА

Члан 21.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне
стране може захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у
потпуности и благовремено извршила.
Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 30 дана.
XIII

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 22.
Продавац обезбеђује испуњење својих обавеза из овог Уговора средством
финансијског обезбеђења за Партију број 2, те приликом потписивања Уговора
доставља:
-РЕГИСТРОВАНУ БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену печатом и потписом продавца,
са МЕНИЧНИМ ПИСМОМ попуњеним и овереним у износу од 10% од уговореног
износа из члана 2. овог уговора, а у циљу доброг извршења посла.
XIV ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 23.
У ПОГЛЕДУ УГОВОРЕНЕ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОРА И ВИСИНЕ УГОВОРЕНИХ
ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА, НИСУ МОГУЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА.
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Купац може након закључења уговора о јавној набавци БЕЗ СПРОВОЂЕЊА
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОВЕЋАТИ ОБИМ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, С ТИМ ДА СЕ
ВРЕДНОСТ УГОВОРА МОЖЕ ПОВЕЋАТИ НАЈВИШЕ ДО 5% од укупне вредности
првобитно закљученог уговора, о чему је Купац дужан да донесе одлуку у складу са
Законом о јавним набавкама а уговорне стране да закључе анекс уговора.
Остале измене и допуне купопродајног уговора, могуће су само из нарочито
оправданих, објективних околности, под условом да се не мењају укупно уговорена
вредност уговора и јединичне цене добара, а све у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама и уз обострану сагласност уговорних страна.
XV СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА И ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Члан 24.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. Уговор се
закључује на рок од 1 године од дана ступања на снагу уговора.
XVI

ПРИМЕНА ЗОО

Члан 25.
На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењују се одредбе
Закона о облигационим односима.
XVII СПОРОВИ
Члан 26.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору
решавају споразумно, а у случају да то није могуће, уговарају стварну и месну
надлежност Привредног суда у Новом Саду.
XVIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној
страни припада по 3 (три) примерка.
ЗА ПРОДАВЦА
Директор

ЗА КУПЦА
Директор
Роланд Кокаи, маст.екон.

______________________

_______________________
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7. МОДЕЛ УГОВОРА
7.1. МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 3
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом на
последњој страни, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. Уколико
понуђач наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан
је да наведе назив подизвођача и део испоруке добара који му поверава. У случају
заједничке понуде, модел уговора потписују и оверавају печатом сви чланови групе
понуђача односно потписује и оверава печатом само носилац посла ако је именован,
а све у складу са Споразумом који су међусобно закључили и којег обавезно прилажу
уз понуду.
ЈП "Војводинашуме" Петроварадин
Петроварадин, Прерадовићева 2
Број:
Датум:

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ РОБЕ
-МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА 2020.год.ПАРТИЈА БРОЈ 3 - ОСМОКОТ
Закључен у Петроварадину, дана _________________2020. године између:
I

УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1. ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин, Прерадовићева 2,
МБ 08762198, ПИБ: 101636567, бр.рачуна 205-601-31 (Комерцијална банка ад
Београд), које заступа директор Роланд Кокаи, маст.екон. (у даљем тексту: КУПАЦ)
и
3. _____________________________________________________,
МБ _________, ПИБ ______________________________, број рачуна
____________________ _____________________________________________банка,
које заступа __________________________________________ (у даљем тексту:
ПРОДАВАЦ)

Подаци о учеснику у заједничкој понуди
________________________________________
Подаци о подизвођачу
_______________________________________________________
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II

ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор закључује на основу
достављене понуде Продавца дел. бр. ______ од ____________ за ПАРТИЈУ БРОЈ 3:
ОСМОКОТ, која је прихваћена од стране Наручиоца - овде Купца, у отвореном
поступку јавне набавке добара: МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА 2020. год. спроведене по
позиву за подношење понуда број 36, објављеном дана 30.04.2020. год. на Порталу
јавних набавки, интернат страници наручиоца, као и на Порталу сл. гл. РС и базе
прописа.
(Напомена: деловодни број и датум понуде, уписаће се приликом израде уговора).
Члан 2.
Купац купује, а Продавац продаје и испоручује добра за Партију број 3 – ОСМОКОТ
- према структури и потребама огранака предузећа, како следи у приказаној табели:

Р.
б
р.

Назив
предмета
набавке

1.

Osmocote Exact
Standard
______________
(Понуђач
уписује
одговарајуће
добро које
нуди)

ШГ
ШГ ”Банат” Укупна
”Сомбор” Панчево количи
на
200 кг

23 кг

Једин.
цена
дин,
без
ПДВ-а

Укупна
понуђе
на цена
дин,
без
ПДВ-а

223 кг

Укупна понуђена цена за Партију број 3 износи:_______________ динара без ПДВ-а.
Исказане цене су коначне, са свим урачунатим попустима, без ПДВ-а.
У исказаним ценама садржани су сви припадајући трошкови (осигурања робе,
трошкови амбалаже и друга средства за заштиту робе од оштећења, превозни
трошкови и др).
Рок испоруке добара за Партију бр. 3 износи _______ дана од дана пријема писменог
захтева Купца.
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Структура укупних купопродајних цена по газдинствима:
За ШГ “Сомбор“ укупна понућена цена износи______________динара без ПДВ-а
За ШГ “Банат“Панчево“ укупна понућена цена износи_________________динара без
ПДВ-а
Члан 3.
Исказане цене из члана 2 уговора су фиксне и непроменљиве, за цео
период важности уговора.
III

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.

Купац је обавезан да Продавцу изврши плаћање испоручене робе из члана
2. уговора, у року од 30 до 45 дана од дана пријема уредно испостављених
фактура за плаћање.
Члан 5.
Продавац је обавезан да за испоручену робу испостави Купцу фактуру у
складу са важећим прописима, у року од 3 дана од дана испоруке робе.
Члан 6.
Плаћање за примљену робу врши огранак предузећа Купца, коме је роба
испоручена и коме је Продавац дужан испоставити уредну фактуру.
IV

НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ

Члан 7.
Продавац је у обавези да испоруку добара за Партију број 3 изврши једнократно у
року од ____дана након писменог захтева Купца, на адресама и у количинама
како следи:
ПАРТИЈА БРОЈ 3:
ШГ „Банат“, у ШУ“Зрењанин“, на адреси Слободана Перића 38, Нови Бечеј,
испоручити:
Osmocote Standard Exact у количини од 23 kg
ШГ „Сомбор“, у ШУ“Суботица“, на адреси Граничарска бб, Суботица, испоручити:
Osmocote Standard Exact у количини од 200 kg
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Испорука предметних добара је једнократна, достављањем тражене количине
добара према диспозицијама из става 1 овог члана.
Захтев за испоруку добара купац подноси у оквиру рока важења закљученог уговора.
Продавац је у обавези да испоруку добара која су предмет овог Уговора врши
радним данима (понедељак-петак), током радног времена Купца од 07:00х до 15:00х
уз претходну најаву код представника Купца.
Члан 8.
Добра која су предмет овог уговора испоручује Продавац, својим превозним
средствима, о свом трошку сагласно чл. 2. ст. 4. овог уговора.
Добра се испоручују на паритету франко складиште огранка предузећа Купца
коме се врши испорука, у складу са унапред утврђеним диспозицијама наведеним у
чл. 7 овог Уговора.
V

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 9.

У случају кашњења у испоруци добара, Купац има могућност да одреди
Продавцу накнадни рок за испоруку. У том случају Купац обавештава Продавца
писменим путем о продужењу рока, најкасније наредног дана од дана истека
уговореног рока.
Уколико Купац Продавцу не одреди накнадни рок или накнадни рок одреди, а
добра не буду испоручена ни у том року, Продавац је обавезан да Наручиоцу плати
уговорну казну од 0,5% од вредности неиспорученог добра за сваки дан закашњења,
а максимално 5% од укупне вредности неиспорученог добра.
У случају да Продавац испоручи добра након уговореног или накнадно
продуженог рока из става 1.овог члана и Купац прими добра, Купац има могућност да
у року од 5 дана од дана целокупне примопредаје добара обавести Продавца да
задржава своје право на уговорну казну. Уколико га у наведеном року не обавести да
задржава право на уговорну казну, Купац нема право на наплату уговорне казне због
закашњења у испоруци добара.
VI

ПРЕЛАЗ РИЗИКА
Члан 10.

Продавац сноси ризик за случајну пропаст или оштећење добара до предаје
добара на одредишно место испоруке, а од тог тренутка ризик сноси Купац.
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VII ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ НЕДОСТАТКЕ
Члан 11.
Продавац одговара ако на добрима која су предмет овог уговора постоји неко
право трећег лица, које искључује, умањује или ограничава права Купца, а о чијем
постојању Купац није обавештен нити је пристао да узме добра оптерећена тим
правом.
Члан 12.
Продавац одговара за материјалне недостатке добара која су она имала у часу
прелаза ризика на Купца, без обзира на то да ли су му били познати.
Продавац одговара и за оне материјалне недостатке који се појаве после
прелаза ризика на Купца, ако су последица узрока који је постојао пре тога.
VIII КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 13.
Квалитет добара, која су предмет овог Уговора, мора у потпуности
одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добра
у складу са Законом о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта
(,,Сл. гласник РС,, бр. 41/2009).
Продавац је дужан да уз испоруку робе по овом уговору, Купцу достави
уверење о квалитету, декларацију (која мора бити у складу са декларацијом из
понуде Продавца) и упуство за примену сваког појединачног производа, које је
у сагласности са уверењем о квалитету из његове понуде.
Продавац је дужан да приликом испоруке добара за Партију број 3, достави
Декларацију о квалитету испоручене робе, као доказ о садржају хранљивих
материја, укључујући и њихов облик и растворљивост, и других састојака, који се
гарантује у оквиру прописаних одступања (Закон о средствима за исхрану биља и
оплемењивачима земљишта “Сл.гл.РС” бр.41/2009), а која мора бити идентична
декларицији достављена за исто добро у оквиру понуде Продавца број _______
од _____________. Декларација мора да буде на српском језику и мора да
садржи све податке прописане наведеним Законом.
Продавац је дужан да приликом испоруке Купцу испоручи призводе којима
је рок употребе истекао највише до једне трећине предвиђеног рока употребе.
Изузетно за испоруку робе којој је рок употребе до дана испоруке истекао више
од једне трећине, Продавац мора предходно тражити писмену сагласност Купца.
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Члан 14.
Продавац одговара за квалитет добара у року назначеном у декларацији, која
мора пратити испоруку целокупних добара за одређену партију.
Продавац се ослобађа одговорности за настале промене у квалитету које су
последица неправилног одржавања и чувања добара од стране Купца.
IX

КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ РОБЕ
Члан 15.

Квантитивни пријем добара врши се приликом истовара добара на место
одредишта Купца, а уз присуство представника Продавца. Евентуална рекламација
од стране Купца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и
достављена Продавцу у року од 3 дана.
X КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ
Члан 16.
Купац је дужан да примљена добра на уобичајени начин прегледа и да о
видљивим недостацима обавести Продавца, у писаној форми, у року од 7 дана.
Члан 17.
Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било
које време и без претходне најаве, на месту пријема, током или после испоруке, са
правом да узорке добара из било које испоруке - достави независној
специјализованој институцији ради анализе.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од
уговореног квалитета добара, трошкови анализе подају на терет Продавца.
О одступању од уговореног квалитета, Купац је дужан да обавести Продавца
у року од 5 дана од дана сазнања, у писаној форми.
Члан 18.
У случају да испоручена добра не одговарају уговореним стандардима
квалитета, Купац који је благовремено и уредно обавестио Продавца о недостатку
може:
1)захтевати од продавца да недостатак уклони или да му преда тражено добро
без недостатка (испуњење уговора);
2) захтевати снижење цене;
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3) изјавити да раскида уговор и ставити добра са недостацима продавцу на
располагање;
4) ставити добра са недостацима продавцу на располагање и захтевати да
недостатак уклони или да му преда тражено добро без недостатка
(испуњење уговора).
У сваком од ових случајева купац има право и на накнаду штете.
Поред тога, и независно од тога, продавац одговара купцу и за штету коју је овај
због недостатка ствари претрпео на другим својим добрима, и то према општим
правилима о одговорности за штету.
У случајевима из тачке 1 и 4 става 1 овог члана, Купац ће поставити захтев
Продавцу да у одређеном року од најмање 3, а најдуже 8 дана, отклони утврђене
недостатке односно испоручи добра без недостатка, а уколико Продавац по томе
не поступи у задатом року – уговорне стране утврђују да Купац има право сматрати
да је уговор раскинут по закону, применом одредбе члана 125. Закона о
облигационим односима.
XI ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ
Члан 19.
Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не
би могла избећи, нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће
се као случајеви који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења
уговора и спречавају његово потпуно или делимично извршење (виша сила).
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење
у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка
више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у
року од 8 дана.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава,
експлозија, саобраћајне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су
законом предвиђени као виша сила.
Члан 20.
Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење
уговорних обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили.
Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има
право да раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни.
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XII

РАСКИД УГОВОРА
Члан 21.

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне
стране може захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у
потпуности и благовремено извршила.
Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 30 дана.
XIII

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 22.

Продавац обезбеђује испуњење својих обавеза из овог Уговора средством
финансијског обезбеђења за Партију број 3, те приликом потписивања Уговора
доставља:
-РЕГИСТРОВАНУ БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену печатом и потписом продавца,
са МЕНИЧНИМ ПИСМОМ попуњеним и овереним у износу од 10% од уговореног
износа из члана 2. овог уговора, а у циљу доброг извршења посла.
XIV ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 23.
У ПОГЛЕДУ УГОВОРЕНЕ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОРА И ВИСИНЕ УГОВОРЕНИХ
ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА, НИСУ МОГУЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА.
Купац може након закључења уговора о јавној набавци БЕЗ СПРОВОЂЕЊА
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОВЕЋАТИ ОБИМ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, С ТИМ ДА СЕ
ВРЕДНОСТ УГОВОРА МОЖЕ ПОВЕЋАТИ НАЈВИШЕ ДО 5% од укупне вредности
првобитно закљученог уговора, о чему је Купац дужан да донесе одлуку у складу
са Законом о јавним набавкама а уговорне стране да закључе анекс уговора.
Остале измене и допуне купопродајног уговора, могуће су само из нарочито
оправданих, објективних околности, под условом да се не мењају укупно уговорена
вредност уговора и јединичне цене добара, а све у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама и уз обострану сагласност уговорних страна.
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XV СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА И ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Члан 24.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. Уговор се
закључује на рок од 1 године од дана ступања на снагу уговора.
XVI

ПРИМЕНА ЗОО
Члан 25.

На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењују се одредбе
Закона о облигационим односима.
XVII СПОРОВИ
Члан 26.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору
решавају споразумно, а у случају да то није могуће, уговарају стварну и месну
надлежност Привредног суда у Новом Саду.
XVIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној
страни припада по 3 (три) примерка.

ЗА ПРОДАВЦА
Директор

ЗА КУПЦА
Директор
Роланд Кокаи, маст.екон.

______________________

_______________________
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7. МОДЕЛ УГОВОРА
7.1. МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 4
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом на
последњој страни, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. Уколико
понуђач наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан
је да наведе назив подизвођача и део испоруке добара који му поверава. У случају
заједничке понуде, модел уговора потписују и оверавају печатом сви чланови групе
понуђача односно потписује и оверава печатом само носилац посла ако је именован,
а све у складу са Споразумом који су међусобно закључили и којег обавезно прилажу
уз понуду.
ЈП "Војводинашуме" Петроварадин
Петроварадин, Прерадовићева 2
Број:
Датум:

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ РОБЕ
- МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА 2020.год. ПАРТИЈА БРОЈ 4 – ЂУБРИВО ЗА ТРАВЊАКЕ
Закључен у Петроварадину, дана _________________2020. године између:
I

УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1. ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин, Прерадовићева 2,
МБ 08762198, ПИБ: 101636567, бр. рачуна 205-601-31 (Комерцијална банка ад
Београд), које заступа директор Роланд Кокаи, маст.екон. (у даљем тексту: КУПАЦ)
и
2. _____________________________________________________,
МБ _________, ПИБ ______________________________, број рачуна
____________________ _____________________________________________банка,
које заступа __________________________________________
(у даљем тексту: ПРОДАВАЦ)

Подаци о учеснику у заједничкој понуди
________________________________________
Подаци о подизвођачу
_______________________________________________________
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II ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор закључује на основу
достављене понуде Продавца дел. бр. ______ од ____________ за ПАРТИЈУ БРОЈ 4:
ЂУБРИВО ЗА ТРАВЊАКЕ, која је прихваћена од стране Наручиоца - овде Купца, у
отвореном поступку јавне набавке добара: МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА 2020. год.
спроведене по позиву за подношење понуда број 36, објављеном дана 30.04.2020.
год. на Порталу јавних набавки, интернат страници наручиоца, као и на Порталу сл.
гл. РС и базе прописа.
(Напомена: деловодни број и датум понуде, уписаће се приликом израде уговора).
Члан 2.
Купац купује, а Продавац продаје и испоручује добра за Партију број 4 – ЂУБРИВО
ЗА ТРАВЊАКЕ - према структури и потребама огранака предузећа, како следи у
приказаној табели:

Р.
б
р.
1.

2.

3.

Назив
предмета
набавке

ШГ”Сремска Укупна
Митровица ” количи
на

Multi-KTM Mg
Prills _________
(Понуђач
уписује
одговарајуће
добро које
Multi-Comp
BASE
нуди)14-13-20 +
2 MgO + ME

250 кг

250 кг

400 кг

400 кг

Multicote 4

25 кг

Једин.
цена
дин.
без
ПДВ-а

Укупна
понуђена цена
дин. без ПДВ-а

25 кг

Укупна понуђена цена за Партију број 4 износи:_______________динара без ПДВ-а.
Исказане цене су коначне, са свим урачунатим попустима, без ПДВ-а.
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У исказаним ценама садржани су сви припадајући трошкови (осигурања робе,
трошкови амбалаже и друга средства за заштиту робе од оштећења, превозни
трошкови и др).
Рок испоруке добара за Партију бр.4 износи _______ дана од дана пријема писменог
захтева Купца.
Структура укупне купопродајне цене по газдинству:
За ШГ “Сремска Митровица“ укупна понућена цена износи______________динара
без ПДВ-а
Члан 3.
Исказане цене из члана 2 уговора су фиксне и непроменљиве, за цео
период важности уговора.
III РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Купац је обавезан да Продавцу изврши плаћање испоручене робе из члана
2. уговора, у року од 30 до 45 дана од дана пријема уредно испостављених
фактура за плаћање.
Члан 5.
Продавац је обавезан да за испоручену робу испостави Купцу фактуру у
складу са важећим прописима, у року од 3 дана од дана испоруке робе.
Члан 6.
Плаћање за примљену робу врши огранак предузећа Купца, коме је роба
испоручена и коме је Продавац дужан испоставити уредну фактуру.
IV НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ
Члан 7.
Продавац је у обавези да испоруку добара за Партију број 4 изврши једнократно
у року од ____дана од дана пријема писменог захтева Купца, на адресама и у
количинама како следи:
ПАРТИЈА БРОЈ 4:
ШГ „Сремска Митровица“, у ШУ “Моровић“, на адреси Шидска бб, Моровић,
испоручити:
Multi-KTM Mg Prills у количини од 250 kg, паковање 10 ком од 25 kg.
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Multi-Comp BASE 14-13-20 + 2 MgO + ME у колич. од 400kg, паковање 16 ком од 25 kg.
Multicote 4 у количини од 25kg, паковање 1 ком од 25 kg.
Испорука предметних добара је једнократна, достављањем тражене количине
добара према диспозицијама из става 1 овог члана.
Захтев за испоруку добара купац подноси у оквиру рока важења закљученог уговора.
Продавац је у обавези да испоруку добара која су предмет овог Уговора врши
радним данима (понедељак-петак), током радног времена Купца од 07:00х до 15:00х
уз претходну најаву код представника Купца.
Члан 8.
Добра која су предмет овог уговора испоручује Продавац, својим превозним
средствима, о свом трошку сагласно чл. 2. ст. 4. овог уговора.
Добра се испоручују франко складиште огранка предузећа Купца коме се врши
испорука, у складу са унапред утврђеним диспозицијама наведеним у чл.7 овог
Уговора.
V

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 9.

У случају кашњења у испоруци добара, Купац има могућност да одреди
Продавцу накнадни рок за испоруку. У том случају Купац обавештава Продавца
писменим путем о продужењу рока, најкасније наредног дана од дана истека
уговореног рока.
Уколико Купац Продавцу не одреди накнадни рок или накнадни рок одреди, а
добра не буду испоручена ни у том року, Продавац је обавезан да Наручиоцу плати
уговорну казну од 0,5% од вредности неиспорученог добра за сваки дан закашњења,
а максимално 5% од укупне вредности неиспорученог добра.
У случају да Продавац испоручи добра након уговореног или накнадно
продуженог рока из става 1.овог члана и Купац прими добра, Купац има могућност да
у року од 5 дана од дана целокупне примопредаје добара обавести Продавца да
задржава своје право на уговорну казну. Уколико га у наведеном року не обавести да
задржава право на уговорну казну, Купац нема право на наплату уговорне казне због
закашњења у испоруци добара.
VI

ПРЕЛАЗ РИЗИКА
Члан 10.

Продавац сноси ризик за случајну пропаст или оштећење добара до предаје
добара на одредишно место испоруке, а од тог тренутка ризик сноси Купац.
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VII

ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ НЕДОСТАТКЕ
Члан 11.

Продавац одговара ако на добрима која су предмет овог уговора постоји неко
право трећег лица, које искључује, умањује или ограничава права Купца, а о чијем
постојању Купац није обавештен нити је пристао да узме добра оптерећена тим
правом.
Члан 12.
Продавац одговара за материјалне недостатке добара која су она имала у часу
прелаза ризика на Купца, без обзира на то да ли су му били познати.
Продавац одговара и за оне материјалне недостатке који се појаве после
прелаза ризика на Купца, ако су последица узрока који је постојао пре тога.
VIII КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 13.
Квалитет добара, која су предмет овог Уговора, мора у потпуности
одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добра
у складу са Законом о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта
(,,Сл. гласник РС,, бр.41/2009).
Продавац је дужан да уз испоруку робе по овом уговору, Купцу достави
уверење о квалитету, декларацију (која мора бити у складу са декларацијом из
понуде Продавца) и упуство за примену сваког појединачног производа, које је
у сагласности са уверењем о квалитету из његове понуде.
Продавац је дужан да приликом испоруке добара за Партију број 4, достави
Декларацију о квалитету испоручене робе, као доказ о садржају хранљивих
материја, укључујући и њихов облик и растворљивост, и других састојака, који се
гарантује у оквиру прописаних одступања (Закон о средствима за исхрану биља и
оплемењивачима земљишта “Сл.гл.РС” бр.41/2009), а која мора бити идентична
декларицији достављена за исто добро у оквиру понуде Продавца број _______
од _____________. Декларација мора да буде на српском језику и мора да
садржи све податке прописане наведеним Законом.
Продавац је дужан да приликом испоруке Купцу испоручи призводе којима
је рок употребе истекао највише до једне трећине предвиђеног рока употребе.
Изузетно за испоруку робе којој је рок употребе до дана испоруке истекао више
од једне трећине, Продавац мора предходно тражити писмену сагласност Купца.
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Члан 14.
Продавац одговара за квалитет добара у року назначеном у декларацији, која
мора пратити испоруку целокупних добара за одређену партију.
Продавац се ослобађа одговорности за настале промене у квалитету које су
последица неправилног одржавања и чувања добара од стране Купца.
IX

КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ РОБЕ

Члан 15.
Квантитивни пријем добара врши се приликом истовара добара на место
одредишта Купца, а уз присуство представника Продавца. Евентуална рекламација
од стране Купца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и
достављена Продавцу у року од 3 дана.
X КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ
Члан 16.
Купац је дужан да примљена добра на уобичајени начин прегледа и да о
видљивим недостацима обавести Продавца, у писаној форми, у року од 7 дана.
Члан 17.
Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било
које време и без претходне најаве, на месту пријема, током или после испоруке, са
правом да узорке добара из било које испоруке - достави независној
специјализованој институцији ради анализе.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од
уговореног квалитета добара, трошкови анализе подају на терет Продавца.
О одступању од уговореног квалитета, Купац је дужан да обавести Продавца
у року од 5 дана од дана сазнања, у писаној форми.
Члан 18.
У случају да испоручена добра не одговарају уговореним стандардима
квалитета, Купац који је благовремено и уредно обавестио Продавца о недостатку
може:
1) захтевати од продавца да недостатак уклони или да му преда тражено добро
без недостатка (испуњење уговора);
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2) захтевати снижење цене;
3) изјавити да раскида уговор и ставити добра са недостацима продавцу на
располагање;
4) ставити добра са недостацима продавцу на располагање и захтевати да
недостатак уклони или да му преда тражено добро без недостатка (испуњење
уговора).
У сваком од ових случајева купац има право и на накнаду штете.
Поред тога, и независно од тога, продавац одговара купцу и за штету коју је овај
због недостатка ствари претрпео на другим својим добрима, и то према општим
правилима о одговорности за штету.
У случајевима из тачке 1. и 4. става 1. овог члана, Купац ће поставити захтев
Продавцу да у одређеном року од најмање 3, а најдуже 8 дана, отклони утврђене
недостатке односно испоручи добра без недостатка, а уколико Продавац по томе
не поступи у задатом року – уговорне стране утврђују да Купац има право сматрати
да је уговор раскинут по закону, применом одредбе члана 125. Закона о
облигационим односима.
XI ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ
Члан 19.
Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не
би могла избећи, нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће
се као случајеви који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења
уговора и спречавају његово потпуно или делимично извршење (виша сила).
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење
у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка
више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у
року од 8 дана.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава,
експлозија, саобраћајне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су
законом предвиђени као виша сила.
Члан 20.
Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење
уговорних обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили.
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Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има
право да раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни.
XII

РАСКИД УГОВОРА
Члан 21.

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне
стране може захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у
потпуности и благовремено извршила.
Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 30 дана.

XIII

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 22.

Продавац обезбеђује испуњење својих обавеза из овог Уговора средством
финансијског обезбеђења за Партију број 4, те приликом потписивања Уговора
доставља:
-РЕГИСТРОВАНУ БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену печатом и потписом продавца,
са МЕНИЧНИМ ПИСМОМ попуњеним и овереним у износу од 10% од уговореног
износа из члана 2. овог уговора, а у циљу доброг извршења посла.
XIV ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 23.
У ПОГЛЕДУ УГОВОРЕНЕ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОРА И ВИСИНЕ УГОВОРЕНИХ
ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА, НИСУ МОГУЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА.
Купац може након закључења уговора о јавној набавци БЕЗ СПРОВОЂЕЊА
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОВЕЋАТИ ОБИМ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, С ТИМ ДА СЕ
ВРЕДНОСТ УГОВОРА МОЖЕ ПОВЕЋАТИ НАЈВИШЕ ДО 5% од укупне вредности
првобитнпо закљученог уговора, о чему је Купац дужан да донесе одлуку у складу
са Законом о јавним набавкама а уговорне стране да закључе анекс уговора.
Остале измене и допуне купопродајног уговора, могуће су само из нарочито
оправданих, објективних околности, под условом да се не мењају укупно уговорена
вредност уговора и јединичне цене добара, а све у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама и уз обострану сагласност уговорних страна.
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XV СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА И ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Члан 24.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. Уговор се
закључује на рок од 1 године од дана ступања на снагу уговора.
XVI

ПРИМЕНА ЗОО
Члан 25.

На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењују се одредбе
Закона о облигационим односима.
XVII СПОРОВИ
Члан 26.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору
решавају споразумно, а у случају да то није могуће, уговарају стварну и месну
надлежност Привредног суда у Новом Саду.
XVIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној
страни припада по 3 (три) примерка.

ЗА ПРОДАВЦА
Директор

ЗА КУПЦА
Директор
Роланд Кокаи, маст.екон.

______________________

_______________________
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7. МОДЕЛ УГОВОРА
7.1. МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 5
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом на
последњој страни, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. Уколико
понуђач наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан
је да наведе назив подизвођача и део испоруке добара који му поверава. У случају
заједничке понуде, модел уговора потписују и оверавају печатом сви чланови групе
понуђача односно потписује и оверава печатом само носилац посла ако је именован,
а све у складу са Споразумом који су међусобно закључили и којег обавезно прилажу
уз понуду.
ЈП "Војводинашуме" Петроварадин
Петроварадин, Прерадовићева 2
Број:
Датум:

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ РОБЕ
-МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА 2020. год.ПАРТИЈА БРОЈ 5 – ОРГАНСКО ЂУБРИВО У ГРАНУЛАМА
Закључен у Петроварадину, дана _________________2020. године између:
I

УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1. ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин, Прерадовићева 2,
МБ 08762198, ПИБ: 101636567, бр.рачуна 205-601-31 (Комерцијална банка ад
Београд), које заступа Директор Роланд Кокаи мастер ек. (у даљем тексту: КУПАЦ)
и
2. _____________________________________________________,
МБ _________, ПИБ ______________________________, број рачуна
____________________ _____________________________________________банка,
које заступа __________________________________________ (у даљем тексту:
ПРОДАВАЦ)

Подаци о учеснику у заједничкој понуди
________________________________________
Подаци о подизвођачу
_______________________________________________________
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II ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор закључује на основу
достављене понуде Продавца дел. бр. ______ од ____________ за ПАРТИЈУ БРОЈ 5:
ОРГАНСКО ЂУБРИВО У ГРАНУЛАМА, која је прихваћена од стране Наручиоца - овде
Купца, у отвореном поступку јавне набавке добара: МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА 2020. год.
спроведене по позиву за подношење понуда број 36, објављеном дана 30.04.2020.
год. на Порталу јавних набавки, интернат страници наручиоца, као и на Порталу сл.
гл. РС и базе прописа.
(Напомена: деловодни број и датум понуде, уписаће се приликом израде уговора).
Члан 2.
Купац купује, а Продавац продаје и испоручује добра за Партију број 5 – ОРГАНСКО
ЂУБРИВО У ГРАНУЛАМА - према структури и потребама огранака предузећа, како
следи у приказаној табели:

Р.
б
р.

Назив
предмета
набавке

1.

Siforga
_________
(Понуђач
уписује
одговарајуће
добро које
нуди)

ШГ”Банат ” Укупна
количи
на

4000 кг

Јединич
.
цена
дин,
без
ПДВ-а

Укупна
понуђена
цена дин, без
ПДВ-а

4000 кг

Укупна понуђена цена за Партију број 5 износи:_______________динара без ПДВ-а.
Исказане цене су коначне, са свим урачунатим попустима, без ПДВ-а.
У исказаним ценама садржани су сви припадајући трошкови (осигурања робе,
трошкови амбалаже и друга средства за заштиту робе од оштећења, превозни
трошкови и др).
Рок испоруке добара за Партију бр.5 износи _______ дана од дана пријема писменог
захтева Купца.
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Структура укупне купопродајне цене по газдинству:
За ШГ “Банат“ укупна понућена цена износи______________динара без ПДВ-а.
Члан 3.
Исказане цене из члана 2 уговора су фиксне и непроменљиве, за цео
период важности уговора.
III

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.

Купац је обавезан да Продавцу изврши плаћање испоручене робе из члана
2. уговора, у року од 30 до 45 дана од дана пријема уредно испостављених
фактура за плаћање.
Члан 5.
Продавац је обавезан да за испоручену робу испостави Купцу фактуру у
складу са важећим прописима, у року од 3 дана од дана испоруке робе.
Члан 6.
Плаћање за примљену робу врши огранак предузећа Купца, коме је роба
испоручена и коме је Продавац дужан испоставити уредну фактуру.
IV

НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ
Члан 7.

Продавац је у обавези да испоруку добара за Партију број 5 изврши једнократно у
року од ____дана од дана пријема писменог захтева Купца, на адресама и у
количинама како следи:
ПАРТИЈА БРОЈ 5:
ШГ „Банат“, у ШУ“Ковин“, на адреси Кречанска бб, Ковин, испоручити:
Siforga у количини од 4000 kg, паковање 160 ком од 25 kg
Испорука предметних добара је једнократна, достављањем тражене количине
добара према диспозицијама из става 1 овог члана.
Захтев за испоруку добара купац подноси у оквиру рока важења закљученог уговора.
Продавац је у обавези да испоруку добара која су предмет овог Уговора врши
радним данима (понедељак-петак), током радног времена Купца од 07:00х до 15:00х
уз претходну најаву код представника Купца.
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Члан 8.
Добра која су предмет овог уговора испоручује Продавац, својим превозним
средствима, о свом трошку сагласно чл. 2. ст. 4. овог уговора.
Добра се испоручују франко складиште огранка предузећа Купца коме се врши
испорука, у складу са унапред утврђеним диспозицијама наведеним у чл.7 овог
Уговора.
V

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 9.

У случају кашњења у испоруци добара, Купац има могућност да одреди
Продавцу накнадни рок за испоруку. У том случају Купац обавештава Продавца
писменим путем о продужењу рока, најкасније наредног дана од дана истека
уговореног рока.
Уколико Купац Продавцу не одреди накнадни рок или накнадни рок одреди, а
добра не буду испоручена ни у том року, Продавац је обавезан да Наручиоцу плати
уговорну казну од 0,5% од вредности неиспорученог добра за сваки дан закашњења,
а максимално 5% од укупне вредности неиспорученог добра.
У случају да Продавац испоручи добра након уговореног или накнадно
продуженог рока из става 1.овог члана и Купац прими добра, Купац има могућност да
у року од 5 дана од дана целокупне примопредаје добара обавести Продавца да
задржава своје право на уговорну казну. Уколико га у наведеном року не обавести да
задржава право на уговорну казну, Купац нема право на наплату уговорне казне због
закашњења у испоруци добара.
VI ПРЕЛАЗ РИЗИКА
Члан 10.
Продавац сноси ризик за случајну пропаст или оштећење добара до предаје
добара на одредишно место испоруке, а од тог тренутка ризик сноси Купац.
VII ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ НЕДОСТАТКЕ
Члан 11.
Продавац одговара ако на добрима која су предмет овог уговора постоји неко
право трећег лица, које искључује, умањује или ограничава права Купца, а о чијем
постојању Купац није обавештен нити је пристао да узме добра оптерећена тим
правом.
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Члан 12.
Продавац одговара за материјалне недостатке добара која су она имала у часу
прелаза ризика на Купца, без обзира на то да ли су му били познати.
Продавац одговара и за оне материјалне недостатке који се појаве после
прелаза ризика на Купца, ако су последица узрока који је постојао пре тога.
VIII

КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 13.

Квалитет добара, која су предмет овог Уговора, мора у потпуности
одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добра
у складу са Законом о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта
(,,Сл.гласник РС,, бр. 41/2009).
Продавац је дужан да уз испоруку робе по овом уговору, Купцу достави
уверење о квалитету, декларацију (која мора бити у складу са декларацијом из
понуде Продавца) и упуство за примену сваког појединачног производа, које је
у сагласности са уверењем о квалитету из његове понуде.
Продавац је дужан да приликом испоруке добара за Партију број 5, достави
Декларацију о квалитету испоручене робе, као доказ о садржају хранљивих
материја, укључујући и њихов облик и растворљивост, и других састојака, који се
гарантује у оквиру прописаних одступања (Закон о средствима за исхрану биља и
оплемењивачима земљишта “Сл.гл.РС” бр.41/2009), а која мора бити идентична
декларицији достављена за исто добро у оквиру понуде Продавца број _______
од _____________. Декларација мора да буде на српском језику и мора да
садржи све податке прописане наведеним Законом.
Продавац је дужан да приликом испоруке Купцу испоручи призводе којима
је рок употребе истекао највише до једне трећине предвиђеног рока употребе.
Изузетно за испоруку робе којој је рок употребе до дана испоруке истекао више
од једне трећине, Продавац мора предходно тражити писмену сагласност Купца.
Члан 14.
Продавац одговара за квалитет добара у року назначеном у декларацији, која
мора пратити испоруку целокупних добара за одређену партију.
Продавац се ослобађа одговорности за настале промене у квалитету које су
последица неправилног одржавања и чувања добара од стране Купца.
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IX

КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ РОБЕ
Члан 15.

Квантитивни пријем добара врши се приликом истовара добара на место
одредишта Купца, а уз присуство представника Продавца. Евентуална рекламација
од стране Купца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и
достављена Продавцу у року од 3 дана.
X

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ
Члан 16.

Купац је дужан да примљена добра на уобичајени начин прегледа и да о
видљивим недостацима обавести Продавца, у писаној форми, у року од 7 дана.
Члан 17.
Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било
које време и без претходне најаве, на месту пријема, током или после испоруке, са
правом да узорке добара из било које испоруке - достави независној
специјализованој институцији ради анализе.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од
уговореног квалитета добара, трошкови анализе подају на терет Продавца.
О одступању од уговореног квалитета, Купац је дужан да обавести Продавца
у року од 5 дана од дана сазнања, у писаној форми.
Члан 18.
У случају да испоручена добра не одговарају уговореним стандардима
квалитета, Купац који је благовремено и уредно обавестио Продавца о недостатку
може:
1) захтевати од продавца да недостатак уклони или да му преда тражено добро
без недостатка (испуњење уговора);
2) захтевати снижење цене;
3) изјавити да раскида уговор и ставити добра са недостацима продавцу на
располагање;
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4) ставити добра са недостацима продавцу на располагање и захтевати да
недостатак уклони или да му преда тражено добро без недостатка (испуњење
уговора).
У сваком од ових случајева купац има право и на накнаду штете.
Поред тога, и независно од тога, продавац одговара купцу и за штету коју је овај
због недостатка ствари претрпео на другим својим добрима, и то према општим
правилима о одговорности за штету.
У случајевима из тачке 1 и 4 става 1 овог члана, Купац ће поставити захтев
Продавцу да у одређеном року од најмање 3, а најдуже 8 дана, отклони утврђене
недостатке односно испоручи добра без недостатка, а уколико Продавац по томе
не поступи у задатом року – уговорне стране утврђују да Купац има право сматрати
да је уговор раскинут по закону, применом одредбе члана 125. Закона о
облигационим односима.
XI ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ
Члан 19.
Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не
би могла избећи, нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће
се као случајеви који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења
уговора и спречавају његово потпуно или делимично извршење (виша сила).
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење
у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка
више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у
року од 8 дана.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава,
експлозија, саобраћајне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су
законом предвиђени као виша сила.
Члан 20.
Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење
уговорних обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили.
Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има
право да раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни.
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XII РАСКИД УГОВОРА
Члан 21.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне
стране може захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у
потпуности и благовремено извршила.
Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 30 дана.
XIII ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 22.
Продавац обезбеђује испуњење својих обавеза из овог Уговора средством
финансијског обезбеђења за Партију број 5, те приликом потписивања Уговора
доставља:
-РЕГИСТРОВАНУ БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену печатом и потписом продавца,
са МЕНИЧНИМ ПИСМОМ попуњеним и овереним у износу од 10% од уговореног
износа из члана 2. овог уговора, а у циљу доброг извршења посла.
XIV ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 23.
У ПОГЛЕДУ УГОВОРЕНЕ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОРА И ВИСИНЕ УГОВОРЕНИХ
ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА, НИСУ МОГУЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА.
Купац може након закључења уговора о јавној набавци БЕЗ СПРОВОЂЕЊА
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОВЕЋАТИ ОБИМ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, С ТИМ ДА СЕ
ВРЕДНОСТ УГОВОРА МОЖЕ ПОВЕЋАТИ НАЈВИШЕ ДО 5% од укупне вредности
првобитно закљученог уговора, о чему је Купац дужан да донесе одлуку у складу са
Законом о јавним набавкама а уговорне стране да закључе анекс уговора.
Остале измене и допуне купопродајног уговора, могуће су само из нарочито
оправданих, објективних околности, под условом да се не мењају укупно уговорена
вредност уговора и јединичне цене добара, а све у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама и уз обострану сагласност уговорних страна.
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XV СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА И ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Члан 24.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. Уговор се
закључује на рок од 1 године од дана ступања на снагу уговора.
XVI

ПРИМЕНА ЗОО
Члан 25.

На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењују се одредбе
Закона о облигационим односима.
XVII СПОРОВИ
Члан 26.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору
решавају споразумно, а у случају да то није могуће, уговарају стварну и месну
надлежност Привредног суда у Новом Саду.
XVIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној
страни припада по 3 (три) примерка.

ЗА ПРОДАВЦА
Директор

ЗА КУПЦА
Директор
Роланд Кокаи, маст.екон.

______________________

_______________________
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8.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
8.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА за јавну набавку добара: МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА
2020. год. у отвореном поступку, редни број набавке:36.
ПАРТИЈА БРОЈ 1 - НПК, КАН, УРЕА
а) Образац структуре понуђене цене

Партиј
а
1.

Укупна
количи
на
у кг
3

Опис
2

Јединична
понуђена
цена у
дин/кг
безПДВ-а

Јединична
понуђена
цена у
дин/кг
са ПДВ-ом

Укупна
понуђена цена
у динарима
без ПДВ-а

Укупна
понуђена
цена у
динарима
са ПДВ-ом

4

5

6 (3x4)

7(3x5)

1.
НПК 15:15:15

2.

47.350

КАН

32.650

3.

УРЕА

38.100

Укупно понуђена цена без ПДВ-а за партију бр.1:

Укупно понуђена цена са ПДВ-ом за партију бр.1:

Цена у понуди се исказује у динарима. Цена је фиксна до извршења уговора.
Исказане вредности у обрасцу структуре цене морају бити идентичне вредностима
исказаним у понуди.
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Понуђена цена се исказује са свим попустима и припадајућим трошковима
предметног добра (осигурања робе, трошкови амбалаже и друга средства за заштиту
робе од оштећења, превозни трошкови и др.) према наведеној табели:
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
Понуђач уписује јединичну цену без ПДВ-а (колона број 4), јединичну цену са ПДВ-ом
(колона број 5), затим укупну понуђену цену без ПДВ-а (колона број 6) као и укупну
понуђену цену са ПДВ-ом (колона број 7).
У крајњим доњим редовима Понуђач уписује укупну понуђену цену без ПДВ-а за цео
предмет јавне набавке (сабирајући укупну понуђену цену по артиклима без ПДВ-а, у
колони број 6), укупну понуђену цену са ПДВ-ом за цео предмет јавне набавке
(сабирајући укупну понуђену цену по артиклима са ПДВ-ом у колони број 7).
датум:
____________________
место:

потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________

понуђача/носиоца понуде

___________________
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8.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
8.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА за јавну набавку добара: МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА
2020. год. ,у отвореном поступку, редни број набавке:36.
ПАРТИЈА БРОЈ 2 -Фолијарна ђубрива
а) Образац структуре понуђене цене

Цена у понуди се исказује у динарима. Цена је фиксна до извршења уговора.
Исказане вредности у обрасцу структуре цене морају бити идентичне вредностима
исказаним у понуди. Понуђена цена се исказује са свим попустима и припадајућим
трошковима предметног добра (осигурања робе, трошкови амбалаже и друга
средства за заштиту робе од оштећења, превозни трошкови и др.) према наведеној
табели:
Ред.
бр.

Опис

Количина
у
литрима/кг

2

3

Јед.
понуђ.
цена у
дин/кг
или л без
ПДВ-а
4

Јед. понуђ.
цена у дин.
са ПДВ-ом

5

Wuxal®SUPER

1.

ИЛИ

22л

_________

2.

3.

Murtonik
(19:9:27)

ИЛИ
_________
FerticareTM 24-816

ИЛИ
_____________

400кг

58кг

Novalon 20-20-20

ИЛИ
70 кг
_____________
Укупно понуђена цена за партију бр.2 без ПДВ-а:
4.

Укупно понуђена цена за партију бр.2 са ПДВ-ом:
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Укупна
понуђена цена у
динарима
без ПДВ-а

Укупна
понуђена
цена
у динарима са ПДВ-ом

6 (3x4)

7(3x5)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
Понуђач уписује јединичну цену без ПДВ-а (колона број 4), јединичну цену са ПДВ-ом
(колона број 5), затим укупну понуђену цену без ПДВ-а (колона број 6) као и укупну
понуђену цену са ПДВ-ом (колона број 7).
У крајњим доњим редовима Понуђач уписује укупну понуђену цену без ПДВ-а за цео
предмет јавне набавке (сабирајући укупну понуђену цену по артиклима без ПДВ-а, у
колони број 6), укупну понуђену цену са ПДВ-ом за цео предмет јавне набавке
(сабирајући укупну понуђену цену по артиклима са ПДВ-ом у колони број 7).

датум:
____________________
место:

потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________

понуђача/носиоца понуде

___________________
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8.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
8.3. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА за јавну набавку добара: МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА
2020. год. у отвореном поступку, редни број набавке:36.
ПАРТИЈА БРОЈ 3 -Осмокот
а) Образац структуре понуђене цене

Цена у понуди се исказује у динарима. Цена је фиксна до извршења уговора.
Исказане вредности у обрасцу структуре цене морају бити идентичне вредностима
исказаним у понуди. Понуђена цена се исказује са свим попустима и припадајућим
трошковима предметног добра (осигурања робе, трошкови амбалаже и друга
средства за заштиту робе од оштећења, превозни трошкови и др.) према наведеној
табели:
Ред.
бр.

Опис

Количина
у
литрима/кг

2

3

Јед.
понуђ.
цена у
дин/кг
или л без
ПДВ-а
4

Јед. понуђ.
цена у дин.
са ПДВ-ом

5

Osmocote Exact
Standard

1.

ИЛИ

223 кг
_________

Укупно понуђена цена за партију бр.3 без ПДВ-а:

Укупно понуђена цена за партију бр.3 са ПДВ-ом:
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Укупна
понуђена цена у
динарима
без ПДВ-а

Укупна
понуђена
цена
у динарима са ПДВ-ом

6 (3x4)

7(3x5)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
Понуђач уписује јединичну цену без ПДВ-а (колона број 4), јединичну цену са ПДВ-ом
(колона број 5), затим укупну понуђену цену без ПДВ-а (колона број 6) као и укупну
понуђену цену са ПДВ-ом (колона број 7).
У крајњим доњим редовима Понуђач уписује укупну понуђену цену без ПДВ-а за цео
предмет јавне набавке (сабирајући укупну понуђену цену по артиклима без ПДВ-а, у
колони број 6), укупну понуђену цену са ПДВ-ом за цео предмет јавне набавке
(сабирајући укупну понуђену цену по артиклима са ПДВ-ом у колони број 7).

датум:
____________________
место:

потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________

понуђача/носиоца понуде

___________________
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8.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
8.4. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА за јавну набавку добара: МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА
2020. год.у отвореном поступку, редни број набавке:36.
ПАРТИЈА БРОЈ 4 –Ђубриво за травњаке
а) Образац структуре понуђене цене

Цена у понуди се исказује у динарима. Цена је фиксна до извршења уговора.
Исказане вредности у обрасцу структуре цене морају бити идентичне вредностима
исказаним у понуди. Понуђена цена се исказује са свим попустима и припадајућим
трошковима предметног добра (осигурања робе, трошкови амбалаже и друга
средства за заштиту робе од оштећења, превозни трошкови и др.) према наведеној
табели:
Ред.
бр.

1.

Опис

Количина
у
литрима/кг

2

3

Јед.
понуђ.
цена у
дин/кг
или л без
ПДВ-а
4

Јед. понуђ.
цена у дин.
са ПДВ-ом

5

Multi-KTM Mg
Prills
ИЛИ
250 кг
_________

2.

Multi-Comp
BASE 14-13-20 +
2 MgO + ME

400 кг

Укупно понуђена цена за партију бр. 4 без ПДВ-а:

Укупно понуђена цена за партију бр. 4 са ПДВ-ом:
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Укупна
понуђена цена у
динарима
без ПДВ-а

Укупна
понуђена
цена
у динарима са ПДВ-ом

6 (3x4)

7(3x5)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
Понуђач уписује јединичну цену без ПДВ-а (колона број 4), јединичну цену са ПДВ-ом
(колона број 5), затим укупну понуђену цену без ПДВ-а (колона број 6) као и укупну
понуђену цену са ПДВ-ом (колона број 7).
У крајњим доњим редовима Понуђач уписује укупну понуђену цену без ПДВ-а за цео
предмет јавне набавке (сабирајући укупну понуђену цену по артиклима без ПДВ-а, у
колони број 6), укупну понуђену цену са ПДВ-ом за цео предмет јавне набавке
(сабирајући укупну понуђену цену по артиклима са ПДВ-ом у колони број 7).

датум:
____________________
место:

потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________

понуђача/носиоца понуде

___________________
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8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
8.5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА за јавну набавку добара-МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА
2020.година ,у отвореном поступку, редни број набавке:36.
ПАРТИЈА БРОЈ 5 –Органско ђубриво у гранулама
а) Образац структуре понуђене цене

Цена у понуди се исказује у динарима. Цена је фиксна до извршења уговора.
Исказане вредности у обрасцу структуре цене морају бити идентичне вредностима
исказаним у понуди. Понуђена цена се исказује са свим попустима и припадајућим
трошковима предметног добра (осигурања робе, трошкови амбалаже и друга
средства за заштиту робе од оштећења, превозни трошкови и др.) према наведеној
табели:
Ред.
бр.

Опис

Количина
у
литрима/кг

2

3

Јед.
понуђ.
цена у
дин/кг
или л без
ПДВ-а
4

Јед. понуђ.
цена у дин.
са ПДВ-ом

5

Укупна
понуђена цена у
динарима
без ПДВ-а

Укупна
понуђена
цена
у динарима са ПДВ-ом

6 (3x4)

7(3x5)

Siforga
ИЛИ
1.
_________

4000 кг

Укупно понуђена цена за партију бр. 5 без ПДВ-а:

Укупно понуђена цена за партију бр. 5 са ПДВ-ом:

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
Понуђач уписује јединичну цену без ПДВ-а (колона број 4), јединичну цену са ПДВ-ом
(колона број 5), затим укупну понуђену цену без ПДВ-а (колона број 6) као и укупну
понуђену цену са ПДВ-ом (колона број 7).
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У крајњим доњим редовима Понуђач уписује укупну понуђену цену без ПДВ-а за цео
предмет јавне набавке (сабирајући укупну понуђену цену по артиклима без ПДВ-а, у
колони број 6), укупну понуђену цену са ПДВ-ом за цео предмет јавне набавке
(сабирајући укупну понуђену цену по артиклима са ПДВ-ом у колони број 7).

датум:
____________________
место:

потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________

понуђача/носиоца понуде

___________________
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9.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Образац трошкова
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач________________
___________________________________________________________за јавну набавку
добара: МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА 2020. год. у отвореном поступку, редни број набавке:
36, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
Врста трошкова

Износ трошкова у РСД

У К У П Н О:
датум:
____________________
место:

потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________

понуђача/носиоца посла

___________________

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и
трошкови прибављања средства обезбеђења.
Напомена:достављање овог обрасца није обавезно, а уколико се Понуђач ипак
определи да трошкове припреме и подношења понуде искаже у овом обрасцу,
Понуђач наведени образац доставља у једном примерку.
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
10.1. Образац изјаве
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача:
____________________________________________________________, са седиштем у
_________________________, ул. _________________________ бр. ___, дајем
следећу :

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку за јавну набавку добра: МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА 2020. год. у отвореном
поступку, редни број набавке: 36, коју спроводи наручилац ЈП“Војводинашуме“
Петроварадин, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
датум:
____________________
место:
____________________

ПОНУЂАЧ
М.П.
___________________
Потпис одговорног лица

НАПОМЕНА:
- уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити умножена,
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуађача из групе понуђача и
оверена печатом.
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА
ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА
11.1. Образац изјаве
На основу члана 75.став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача:
___________________________________________, са седиштем у _________________,
ул. _____________________________________________ бр. ___, дајем следећу :

ИЗЈАВУ
о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у поступку за јавну набавку
добара: МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА 2020. године, у отвореном поступку, редни број
набавке: 36, коју спроводи наручилац ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин,
изјављујем да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и
да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношење понуда
датум:
____________________
место:
____________________

ПОНУЂАЧ
М.П.
___________________
Потпис одговорног лица

НАПОМЕНА:
- уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити умножена,
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуађача из групе понуђача и
оверена печатом.
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