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РЕПУБЛИ
ИКА СРБИ
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ОПШТИН
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Општинсска управаа
Комисијаа за јавну набавку
н
ЈНМВ 29//13
Датум : 155.08.2013.ггодине
Лајковац

1 Општи подаци
1.
и о набаавци
А. Општи
и подаци о наручиоц
цу
Назив нарручиоца:
Општи
инска управва општинее Лајковац
Адреса:

Омлади
ински трг бр.
б 1, 142244, Лајковац
ц

Интернет адреса:

www.laj
ajkovac.org..rs

Врста јавн
не набавке:

Јавна набавка
н
малле вредностти-Набавкаа добара

Предмет јавне набаввке:

Набавкка материјаала за вешттачко осемеењавање прриплоднихх
грла

Број јавнее набавке:

ЈНМВ 29/13

Контакт особа:

Животаа Молерови
ић

Контакт теелефон:

014/34--33-329, лоок 133 и 1344

Прројектни задатак
з
јаавне набаввке
Лајкковац је оп
пштина са традициона
т
ално разви
ијеном сточ
чарском пр
роизводњом
м са преко
850 уматич
чених грлаа крава. Сти
им у вези Општина
О
Л
Лајковац
је кроз Прогррам мера подршке
п
за
спровођењ
ње пољопри
ивредне поллитике и политике
п
рууралног раззвоја за 201
13. година планирала
набавку сеемена елитн
них биковаа за осемењ
њавање умаатичених гррла говеда(( до 660 јед
диница).
Набаавка семена елитних бикова за вештачко
в
о
осемењавањ
ње приплод
дних грла за
з циљ има
поправку генетског материјалла у говеедарству на
н територ
рији општтине Лајкоовац, кроз
их крава семенским материјалом
м
м високог квалитета.
к
осемењаваање млечни
У ци
иљу ефикассне испорууке семенскког материј
ијала, набаввку и испорруку ће врш
шити само
ветеринарсске станиц
це и амбулланте које имају најм
мање два стално
с
запо
ослена дип
пломирана
ветеринараа.
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2. Услови заа учешћее у постуупку јавн
не набаввке из чллана 75. и члана
7 Закон
76.
на о јавн
ним набаавкама
Понуђач, у склад
ду са Закон
ном о јавни
им набавкаама(„Служб
бени гласник РС“, бррој 124/12),,
о право да учествује у поступкуу
чл.75 и члл. 76, мора да испуњаава следећее услове какко би имао
ЈНМВ 29/13 – Набаввка материјала за вешттачко осем
мењавање приплодних
п
х грла:
-

-

-

Да је регистроован код наадлежног органа,
о
тј. да
д је уписан
н у одговаррајући реги
истар
Да он и његоов законскки заступни
ик нису оссуђивани за
з неко од кривичнихх дела каоо
низоване криминалне
к
е групе, за кривична дела
д
проти
ив привредее, животнее
члаанови орган
среедине, прим
мања или давања
д
мита и кривиччно дело прреваре.
Да му није изречена
и
м
мера
забран
не обављањ
ња делатноости, која је на сназзи у времее
објављивања,, односно сслања позивва за подноошење понууда.
Да је измирио доспелле порезе, доприноссе и другее јавне даажбине у складу саа
Р
проописима Републике
Србије или странее државе, када има седиште на њеној
территорији.
Да има важећћу дозволуу надлежно
ог органа за обављањ
ње делатно
ости која је
ј предметт
не набавкее.
јавн
Да има најмањ
ње два сталлно запослеена диплом
мирана ветееринара.
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3. Упутствво како се
с доказуује испууњеност услова из
и чланаа. 75 и
члан
на 76. Заакона о јјавним набавкам
н
ма
Испуњ
њеност услова из тач
чке 3. Кон
нкурсне доокументаци
ије се, у сккладу са ччланом 77..
Закона о јаавним набаавкама („Сллужбени гл
ласник РС““, број 124//12) доказујје подношеењем:
- Изввода из реггистра приввредних суубјеката Агеенције за привредне
п
р
регистре
–ккопија
- ПИ
ИБ- копија
- Поттврде надллежног суда да понуђђач или његгов законскки заступник није кри
ивично
осууђиван
- Поттврде надлежног сууда или орргана надллежног заа регистрац
цију приврредних
суб
бјеката да понуђачу
п
н
није
изречеена мера заабране обаављања дел
латности заа време
слаања понудее
- Поттврде надл
лежног поореског орргана да јее понуђач
ч измирио доспеле порезе,
п
доп
приносе и друге
д
јавнее дажбине у складу саа прописим
ма Републикке Србије.
- Пи
исану изјавву о струч
чним квали
ификацијам
ма и бројуу лица пон
нуђача којја ће бити
и
одгговорна заа квалитетн
но извршењ
ње уговора ( најмање два диплоомирана веттеринара у
сваакој ветеринарској стааници или амбуланти
и).
- Обрразца Изјааве о испуњ
њености усслова из чллана 75. и 76. Законаа о јавним набавкамаа
(Об
бразац изјааве чини саставни елемент конкуурсне доку
ументације..
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4. Упутств
У
во за при
ипрему понуде
п
Пон
нуђач је дужан
д
да понуду
п
сач
чини читко, штампани
им словим
ма на српскком језикуу
попуњавањ
њем и досттављањем у затворен
ној коверти
и на којој су
с на предњ
њој страни
и написани
и
текст: „поонуда за Јавну набавкку добара- „Набавкаа материјал
ла за вешттачко осем
мењавањее
приплодн
них грла - не отвараај“, ЈНМВ број
б
29/133, а на полееђини нази
ив, и адресаа понуђачаа
име и преззиме особее за контактт и број тел
лефона.

нуда требаа да садржи
и:
Пон
Обрразац понууде и струкктуру ценее (образац понуде и структуре цене је сасставни деоо
кон
нкурсне документацијје). Образаац понуде и структур
ре цене мор
ра бити поотписан од
д
овллашћеног ли
ица и овереен печатом.
- Обрразац изјааве о испууњености услова за учешће у поступку
у (образац
ц изјаве о
исп
пуњености услова за учешће у поступку је саставни део конку
урсне докум
ментације)..
Обрразац изјавве о испуњ
њености усллова за уч
чешће у по
оступку мор
ра бити поотписан од
д
овллашћеног ли
ица и овереен печатом.
- Обрразац изјавве о независсној понуди
и (образац изјаве о неезависној поонуди је сааставни деоо
кон
нкурсне доккументације). Образац
ц изјаве о независној
н
понуди мо
ора бити поотписан од
д
овллашћеног ли
ица и овереен печатом.
- Моодел уговорра (модел угговора је сааставни деоо конкурснее документаације). Мод
дел уговораа
морра бити поттписан од стране овллашћеног ли
ица, оверен
н печатом и у њему мора
м
читкоо
битти уписана вредност поонуде, са и без ПДВ-а.
- Изввод из реги
истра приврредних суб
бјеката Аген
нције за прривредне реегистре –коопија
- ПИ
ИБ- копија
- Поттврду надл
лежног суд
да да понуђђач или његгов законскки заступник није кри
ивично
осууђиван
- Поттврду над
длежног сууда или органа надллежног заа регистрац
цију приврредних
суб
бјеката да понуђачу
п
н
није
изречеена мера заабране обаављања дел
латности заа време
слаања понудее
- Поттврду надлежног поореског орргана да је понуђач
ч измирио доспеле порезе,
п
доп
приносе и друге
д
јавнее дажбине у складу саа прописим
ма Републикке Србије.
- Пи
исану изјавву о струч
чним квали
ификацијам
ма и бројуу лица пон
нуђача којја ће бити
и
одгговорна заа квалитетн
но извршењ
ње уговора ( најмање два диплоомирана веттеринара у
сваакој ветеринарској стааници или амбуланти
и).
Понуд
да може саадржати и Образац трошкова припреме понуде, који
к
је сасставни деоо
конкурснее документације.
Цене д
дати у динаарима са деефинисаним
м ПДВ-ом (цене по јеединици сем
менског маатеријала);
Рок заа подношењ
ње понудее је 23.08.22013.годин
не до 14:000 часова, на адресу:: Општинаа
Лајковац, улица Ом
младински трг бр.1, или личн
ном доставвом на писсарницу у Општини
и
до наведеног рока;
Лајковац д
-

Председн
ник Комиси
ије
Живота Молероовић, дипл
л. правник
к
____________________
___________
______
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5. Об
бразац понуде и структу
уре ценаа
БР ЈН
НМВ 29/133
Понуђач:
Седиште понуђача::

ПОН
НУДА ЗА НАБАВКУ
У МАТЕРИ
ИЈАЛА ЗА
А ВЕШТАЧ
ЧКО ОСЕ
ЕМЕЊАВА
АЊЕ
ПРИП
ПЛОДНИХ
Х ГРЛА
ЈЕД
ДИНИЧНА
НА ЦЕНА БЕЗ
Б ПДВ-а
а: __________________________ динара
ЈЕД
ДИНИЧНА
НА ЦЕНА СА
С ПДВ-ом
м: __________________
________ди
инара
ПОСЕБН
НИ УСЛОВ
ВИ ПОНУД
ДЕ
1. Усл
лови плаћања
-аваанс______%
% у року: _______________________________
_
-друуги део_______% у рокку:___________________________
-по испостављ
љању специификација наручиоцу
н
________ дана

ЕНЕ:
НАПОМЕ
_________________________________
_________________________________________________
___________________
________________________________________
__________
___________________
___________________
________________________________________
__________
____________ .

________
У__________________
Дана ___________. 20
013.године
Одгооворно лиц
це понуђачаа:________
__________
_____________________
(име и презиме))
М.П.
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6. Образац
О
Изјаве о испуњеености услова
у
изз члана 75.
7 и члаана 76.
Законаа о јавним набавккама

м 77. Закон
на о јавним
м набавкам
ма („Служб
бени гласник РС“, бррој 124/12))
У складу са чланом
даје под пун
ном матери
ијалном и кривичном
к
одговорноошћу следећћу
понуђач д
ИЗЈАВУ
дности- Наабавка маттеријала заа вештачкоо
Као понуђђач у посттупку јавне набавке мале вред
осемењаваање припллодних грлла, редни број јавнее набавке 29/13, исп
пуњавам све
с
условее
утврђене ззаконом и конкурсном
к
м документтацијом и то:
т
- реггистрован сам
с код наадлежног органа,
о
одн
носно уписсан у одговарајући регистар
р
заа
обаављање деллатности исстраживањ
ња тржиштаа;
- ја, или мој зааконски засступник, ни
исам осуђи
иван за некко од криввичних дела као члан
н
н
осуђђиван за крривична деела против привреде,,
оргганизоване криминаллне групе, нисам
кри
ивична делла против животне
ж
ср
редине, крривично деело примањ
ња или даввања мита,,
кри
ивично дел
ло преваре;
- нијје ми изреч
чена мера забране
з
об
бављања деелатности, која је на снази у врреме слањаа
поззива за под
дношење поонуде;
- изм
мирио сам доспеле поорезе, допрриносе и дрруге јавне дажбине
д
у складу са прописима
п
а
Реп
публике Ср
рбије или стране држааве на чијојј територијји имам сед
диште.
- у ссвојој ветерринарској станици/ам
мбуланти имам
и
запоослена најм
мање 2 дип
пломиранаа
веттеринара
Датум:
М.П.
__
___________________
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7. Обрразац Иззјаве о неезависноој понуд
ди
м 26. Закон
на о јавним
м набавкам
ма („Служб
бени гласник РС“, бррој 124/12))
У складу са чланом
даје под пун
ном матери
ијалном и кривичном
к
одговорноошћу следећћу
понуђач д
ИЗЈАВУ
дности- Наабавка маттеријала заа вештачкоо
Као понуђђач у посттупку јавне набавке мале вред
осемењаваање припл
лодних грлла, редни број јавнее набавке 29/13, поотврђујем да
д понудуу
подносим независно, без договвора са друггим понуђаачима или заинтересо
з
ованим лиц
цима.

Датум:
М.П.
__
___________________
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8. Обрразац троошкова припрем
п
ме понуд
де
У складу са чланом
м 88. Закоона о јавн
ним набавккама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012),,
мо структур
ру трошковва насталихх приликом
м припремее понуде за јавну наб
бавку малее
прилажем
вредности
и- Набавкаа материјалла за вешттачко осем
мењавање приплодни
их грла, број
б
ЈНМВ
В
29/13.

Редни број
б

Врстаа трошкоова

Изноос

1
2
3
4
5
УК
КУПНО

Датум:
М.П.
__
___________________
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Потписс
влашћеногг лица
ов
_____
__________________

