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средине и интелектуалној својини (ОБРАЗАЦ 9.)
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. НАЗИВ АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:
Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12, http://www.kikinda.org.rs/
2. ВРСТА ПОСТУПКА:
Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности.
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке су добра.
4. ОПИС ПАРТИЈЕ УКОЛИКО ЈЕ ЈАВНА НАБАВКА ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА,
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:
Јавна набавка није обликована по партијама
5. КОНТАКТ:
Контакт особа за преузимање конкурсне документације је Зоран Влајић, тел: 0230/410-195, а
за све остале информације контакт особа је Љубиша Дилбер тел. 0230/410-193.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Назив набавке: набавка и испорука противградних ракета
Ознака из општег речника набавке: 24613000 сигналне ракете, противградне ракете, сигналне
ракете за маглу и пиротехнички производи
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3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА
Ред.
бр.

Назив

по
начину
лансирања са и без динамичког удара са
линијским начином исејавања реагенаса,
вертикалног домета од 7300 до 7900
метара испаљене са надморске висине 0
метара под елавационим углом од 85
степени које се користе на надморским ком.
висинама лансираних места испод 500
метара које носе минимум 400 грама
реагенаса
на
бази
сребро-јодида
активности по граму пиротехничке
смеше минимум 1012 честица.
Противградне

1.

Јед.
Мере

Количина

Јединична
цена
Без ПДВ

Укупна цена
без ПДВ

ракете:

64

ПДВ:

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:

Опис
карактеристике

Захтеване карактеристике

Реагенс

На бази сребро-јодида (AgЈ), масе по
ракети ≥ 400 gr, са активношћу ≥ 1012
честица по граму пиротехничке смеше
на температури испитивања -10 C

Калибар
ракете/лансирне
цеви

Активирање
полетања из
лансера

Понуђене
карактеристике

Прилагођен различитим типовима
атестираних лансера у систему
противградне заштите
1. са динамичким ударом
лансирна цев од 60 mm до 71
mm
2. без динамичког удара 75 ±
10mm
Електричним путем, вредности отпора
да се крећу у границама декларисаних
карактеристика за уграђену припалу
од 0,9 до 2,5 Ω

ПОНУЂАЧ
Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)

М.П.
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА
- Понуђач се обавезује да ће противградне ракете које су предмет овог уговора испоручити у
свему према конструктивно-техничкој документацији и техничким условима за израду, контролу и
пријем, овереним за серијску производњу на основу које је издат Атест - Решење за стављање у
промет од стране надлежног МУП-а.
- Сходно законској обавези, Понуђач је дужан да уз испоручене противградне ракете достави
Наручиоцу и декларацију о квалитету
- Понуђач гарантује пуну пиротехничку и општу безбедност и декларисан квалитет
противградних ракета, под условом да се Наручилац у свему придржава Упутства о транспорту,
складиштењу, манипулацији и руковању са противградним ракетама,
- Наручилац задржава право да пре испоруке упути овог представника на квалитативни
пријем поједине серије противградних ракета у фабрику Понуђача. Квалитативни пријем
противградних ракета које су предмет овог уговора Наручилац ће обавити по усаглашеном Програму
квалитативног испитивања производне серије. Утрошене противградне ракете за статичка
испитивања која су саставни део квалитативног пријема падају на терет Понуђача. Трошкови анализе
реагенса и рада представника Наручиоца падају на терет Наручиоца.
- Неисправност противградних ракета која је последица производно-технолошке грешке, у
току гарантног рока пада на терет Понуђача.
- На терет Понуђача пада и материјална и не материјална штета нанета трећим физичким и
правним лицима, као и штета на лансерима и објектима унутар система одбране од града, настала
неисправношћу-лагањем противградних ракета, која су последица производно - технолошке грешке.
Под неисправном ракетом која је последица производно-технолошке грешке подразумевају се оне
које нису извршиле своју наменску функцију а основне неисправности су садржане у следећем:
- да је ракета експлодирала - сагорела у лансеру,
- да је ракета превремено експлодирала по полетању,
- да је ракета комплетна пала на земљу и експлодирала,
- да је ракета комплетна пала на земљу и није експлодирала,
- да је мотор ракете пао на земљу, није експлодирао, а прогорео је,
- да је генератор са роагенсом пао на земљу и експлодирао,
- да је генератор са реагенсом пао на земљу и није експлодирао,
- неполетање ракете као последица технолошке грешке.
- Претходно дефинисане основне функционалне неисправности утврђује Наручилац за сваку
појединачну противградну ракету у току спровођења дејства о чему редовно, једанпут месечно,
извештава Понуђача. На крају сезоне одбране од града, путем обострано потписаног и овереног
записника утврђује се обавеза Понуђача за накнаду неисправних ракета испоруком нових.
- Неисправности које региструје Наручилац, а које нису обухваћене претходним описом
основних неисправности, утврдиће заједничка комисија Понуђача и Наручиоца.
- Материјалну штету на лансираним уређајима утврђује комисија Наручиоца у динарској
противвредности о чему писмено, на крају сезоне одбране од града обавештава Понуђача који је у
обавези да регистровану штету надокнади. Понуђач је у обавези из претходних ставова испуни
најксније до 01.03.наредне године.
- У случајевима штете настале трећим физичким и правним лицима услед неисправности
противградних ракета, као последица производно-технолошке грешке, Наручилац се обавезује да
писмено – записнички, у року од 48 сати по пријави са терена, обавести Понуђача. Записник
обавезно садржи следеће податке:
- Са које противградне станице је испаљена ракета која је причинила штету,
- Кратак опис неисправности - лагања,
- Из које је серије - рате неисправна противградна ракета и
- Кратак опис причињене штете са проценом.
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Понуђач је сагласан да по пријему обавештења о настанку материјалне штете обавести
Наручиоца о слању овог представника на место настанка штете ради заједничке процене штете
(Понуђач, Наручилац и оштећени), на основу које Понуђач врши надокнаду, директно оштећеном
лицу и о томе обавести Наручиоца најкасније до 01.03. наредне године.
- Понуђач гарантује квалитет испоручених предметних ракета, са процентом неисправности
током експлоатационог периода мањим од 2 % утрошених ракета
- Наручилац задржава право да у случају да проценат укупних функционалних неисправности
прелази 2 % од утрошених противградних ракета одређене производне серије, обустави даљу
употребу и изврши повлачење ракета са противградних станица. Повучене противградне ракете
доставиће се на поправку, а трошкови повлачења падају на терет Понуђача. У случају да Понуђач не
прихвати констатовану неисправност већу од 2 % и не преузме мере за поправку ракета из дотичне
производне серије, Наручилац задржава право да затражи реатестовање производне серије од, за то,
надлежне институције. У случају потврде навода Наручиоца, трошкови реатестовања падају на терет
Понуђача.
- Противградне ракете пакују се у оригиналну транспортну контејнерску амбалажу. Наручилац и
Понуђач су сагласни да ће се повраћај амбалаже регулисати посебним споразумом у складу са
захтевом Понуђача и могућности Наручиоца.
- Уз противградне ракете, Понуђач је у обавези да преда Наручиоцу и:
-Копију Решења о стављању у промет - Атест надлежног МУП-а,
- Документацију са декларисаним карактеристикама средстава на основу које је издат Атест Решење о стављању у промет
-Упутства за руковање, чување, одржавање итд,
- уз противградне ракете које се испоручују понуђач је обавезан да достави списак бројева ракета
серије и рате ракета које испоручује.

ПОНУЂАЧ
Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)

М.П.
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4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ:

Право на учешће у поступку има понуђач ако испуњава следеће
обавезне услове из члана 75. став 1. од тачка 1. до 4. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС, бр. 124/12):
1.) д а је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2.) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3.) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
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.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ:

Додатни услови за учешће из члана 76. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС, бр. 124/12) које понуђачи морају да испуне су:
1.) да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ:
Понуђач за подизвођаче 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 није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива;
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;

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
Сваки понуђач из групе понуђача 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 није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива;
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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;
Додатне услове (члан 76.) испуњавају заједно.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И
76. ЗАКОНА:

За правна лица:
(Обавезни услови):
1.) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег
регистра;
(наручилац ће увидом на интернет страници Агенције за привредне регистре извршити
проверу података о понуђачу)
2.) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних
дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
То значи:
• извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;
• извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у
Београду;
• уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према
месту рођења, али и према месту пребивалишта.
(уверење не може бити старије од 2 месеца од дана отварања понуда)
3.) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му
је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;
(потврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда и мора бити издата
након објављивања позива за подношење понуда односно слања позива за подношење понуда)
4.)
• уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
• уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода;
(уверења не могу бити старија од 2 месеца од дана отварања понуда)

(Додатни услови):
1. Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН)*, Издат од стране АПР-а за претходне три обрачунске
године, задовољавајући услов за исправну понуду је да понуђач није остварио губитак у три
претходнe обрачунскe годинe и није био неликвидан у последњих 6 месеци до дана објављивања
позива.

За предузетнике:
(Обавезни услови):
1.) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег
регистра;
(наручилац ће увидом на интернет страници Агенције за привредне регистре извршити
проверу података о понуђачу)
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2.) извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова 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;
(уверење не може бити старије од 2 месеца од дана отварања понуда)
3.) потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или
потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности;
(потврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда и мора бити издата
након објављивања позива за подношење понуда односно слања позива за подношење понуда)
4.)
•
•

уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода;
(уверења не могу бити старија од 2 месеца од дана отварања понуда)

(Додатни услови):
1. Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН)*, Издат од стране АПР-а за претходне три обрачунске
године, задовољавајући услов за исправну понуду је да понуђач није остварио губитак у три
претходнe обрачунскe годинe и није био неликвидан у последњих 6 месеци до дана објављивања
позива.

За физичка лица:
(Обавезни услови):
1.) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
(уверење не може бити старије од 2 месеца од дана отварања понуда)
2.) потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова;
(потврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда и мора бити издата
након објављивања позива за подношење понуда односно слања позива за подношење понуда)
3.)
• уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
• уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода;
(уверења не могу бити старије од 2 месеца од дана отварања понуда)

(Додатни услови):
1. Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН)*, Издат од стране АПР-а за претходне три обрачунске
године, задовољавајући услов за исправну понуду је да понуђач није остварио губитак у три
претходнe обрачунскe годинe и није био неликвидан у последњих 6 месеци до дана објављивања
позива.

НАПОМЕНА: Докази о испуњености услова за учешће могу да се достављају у оригиналу или
фотокопији. Понуђач чија понуда је оцењена као најповољнија дужан је да у року од пет дана од
дана пријема писменог позива достави тражена оригинална документа или њихове оверене
фотокопије на увид.
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Да би доказао да испуњава услове из члана 75. тачке 1. до 4. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12) уместо горе наведених
обавезних доказа дефинисаним у тачкама 1. до 4.:
понуђач може да потпише и овери печатом изјаву о испуњености обавезних
услова (Образац 1.)
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ОБРАЗАЦ 1.

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
Изјављујемо под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњавамо услове из члана 75. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 124/12) за учешће у поступку јавне набавке мале вредности бр.
32/2013, чији је предмет набавка добра - набавка и испорука противградних ракета
и то:
− за понуђача: услове из члана 75. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама
− за подизвођача: услове из члана 75. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама
− за члана групе понуђача: услове из члана 75. тачка 1. до 4. Закона о јавним
набавкама

ПОНУЂАЧ
Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)

М.П.
НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује и
подизвођач.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе
понуђача.

Образац копирати у потребном броју примерака.
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5.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК:
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
2. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА СЕ ПОНУДЕ ПРИПРЕМАЈУ И ПОДНОСЕ У СКЛАДУ СА
КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ И ПОЗИВОМ:
Писмене понуде се подносе у складу са Конкурсном документацијом , а на основу Позива за
прикупљање понуда јавне набавке мале вредности - набавка и испорука противградних ракета.
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају
испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део
конкурсне документације.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној и добро упакованој коверти, тако да се при отварању
може проверити да ли је затворена онако како је предата.
Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши само исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуда по окончаном поступку разматрања понуда.
3. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ:
Понуда се сматра исправном и потпуном ако понуђач поднесе:

ОБРАСЦИ:
- Попуњен образац „Техничке карактеристике (спецификације)“
- Попуњен образац „Изјава о испуњености обавезних услова за учешће“ – ОБРАЗАЦ 1.
- Попуњен образац „Образац понуде“
- Попуњен образац „Подаци о понуђачу'' – ОБРАЗАЦ 2.
У случају да понуђач наступа са подизвођачем мора поднети:
- попуњен образац ''Подаци о подизвођачу'' – ОБРАЗАЦ 3.
-попуњен образац ''Учешће подизвођача'' – ОБРАЗАЦ 4.
У случају заједничке понуде група понуђача мора поднети:
- Попуњен образац „Изјава о заједничкој понуди“ - ОБРАЗАЦ 5.
- Попуњен образац „Подаци о понуђачу у заједничкој понуди“ - ОБРАЗАЦ 6.
- Попуњен, потписан и печатиран образац „Модел уговора“
- Попуњен образац „Изјава о независној понуди“ - ОБРАЗАЦ 7.
- Попуњен образац „Образац трошкова припреме понуде“ - ОБРАЗАЦ 8.
- Попуњен образац „Изјава о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и интелектуалној својини“ - ОБРАЗАЦ 9.

Понуђачи су дужни да попуне све тражене обрасце, рубрике и празна поља у
тексту, да ставе свој потпис и печат на за то предвиђена места.
ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):
Прилог 1: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег
регистра
Прилог 2: извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова 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
Прилог 3: потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или
потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности
Прилог 4:
• уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
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• уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода;
Прилог 5: Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН)*, Издат од стране АПР-а за претходне три
обрачунске године, задовољавајући услов за исправну понуду је да понуђач није остварио губитак у
три претходнe обрачунскe годинe и није био неликвидан у последњих 6 месеци до дана објављивања
позива.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ:
Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека
рока за подношење понуда.
5. САМОСТАЛНО ПОДНЕТА ПОНУДА:
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
6. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
Понуђач, уколико ангажује подизвођача, је дужан да наведе у својој понуди проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача,
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора
наручилац претрпео знатну штету.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог
подизвођача, а притом је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.
7. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ:
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручоцу обавезују на извршење јавне набавке. Споразумом о заједничком извршењу јавне набавке
извођења радова мора бити прецизно одређена одговорност понуђача појединачно за извршење
уговора. Обавезни елементи споразума морају садржати нформације о:
1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
2. Понуђачу који ће у име групе потписати уговор;
3. Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4. Понуђачу који ће издати рачун;
5. Рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи одговарају наручиоцу неограничено солидарно.
8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ
РОКА, КАО И ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:
Плаћање ће се извршити у року до 10 дана од пријема фактуре испостављеној по испоруци
добара.
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Максимални рок испоруке је 10 календарских дана од потписивања Уговора.
Минимални гарантни рок за противградне ракете је 5 година од дана испоруке.
9. ВАЛУТА И НАЧИН ИСКАЗИВАЊА ЦЕНЕ У ПОНУДИ:
Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.
Цена (јединична и укупна) у понуди се исказује у динарима, са и без пореза на додату
вредност и мора бити фиксна.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Цене се, према Закону о јавним набавкама, у тендерској процедури не смеју јавно објављивати
пре јавног отварања, а потом се не могу мењати.
10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА:
Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података које
понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или
споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу
закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона
којим се уређује тајност података.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без
обзира на степен те поверљивости.
Наручилац је дужан да:
1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са
законом, понуђач означио у понуди;
2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
3. чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и
податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Комисија ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим
словима имају исписано ''ПОВЕРЉИВО'', а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се
поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен
црвено,а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано ''ПОВЕРЉИВО''.
Комисија не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ:
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуде.
12. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА
ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА:
Наручилац може да 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.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
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.
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
13. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Критеријум за доделу уговора је „најнижа поунуђена цена“.
14. ПОДКРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
У случају да два или више понуђача понуде исту цену, додела уговора извршиће се на основу
критеријума "рок испоруке". Понуђачу који понуди краћи рок испоруке понуде биће додељен
уговор.
15. ЗАШТИТА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ:
Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
16. ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОМЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЛИ КАНДИДАТ ДУЖАН ДА ПРИ
САСТАВЉАЊУ СВОЈЕ ПОНУДЕ НАВЕДЕ ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ
ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И
УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ
ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ:
Понуђач при састављању својих понуда морају изричито да наведу да су поштовали обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и да гарантују да је ималац права интелектуалне својине.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА:
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије, број
рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97 позив на број 50-016, сврха уплате:
Републичка административна такса, прималац уплате: Буџет Републике Србије, уплати таксу у
износу од 40.000,00 динара.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране
наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин
достављања.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 5
(пет) дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
18. РОК ЗА ЗАЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:
Уговор ће бити закључен најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
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6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуђач___________________________________Пиб____________, Матични број_____________,
на основу позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 32/2013 чији
је предмет – набавка и испорука противградних ракета, доставља

ПОНУДУ
да ће предметна добра испоручити у складу са наведеним условима из конкурсне документације,
поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:
а) самостално

б) са подизвођачем

в) заједничка понуда

1.Рок важења понуде: ___(_________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана)
Укупна вредност понуде са свим трошковима изражена у
динарима без ПДВ:
Словима:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са свим трошковима изражена у
динарима са ПДВ:
Словима:
Посебно исказани трошкови (уколико их има) који су укључени у укупну цену (царина, трошкови
превоза и др) су:
2. Рок испоруке:_______календарских дана од потписивања Уговора (максимално 10 дана)
3. Гарантни рок:_______година од испоруке добара (минимално 5 година)
4. За делимично извршење јавне набавке ангажујемо ________(____) подизвођача (уписати број
подизвођача) који учествију у ___ % (не више од 50%) од укупне вредности набавке.
5. Место испоруке: Радарски центар „Бајша“, Тополски пут бб
6. Начин плаћања:
Плаћање ће се извршити у року до 10 дана од пријема фактуре испостављеној по испоруци
добара.

ПОНУЂАЧ
Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)

М.П.
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ОБРАЗАЦ 2.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Наслов и седиште понуђача
Одговорна особа (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Жиро рачун понуђача
Матични број понуђача
Порески број понуђача
Датум:

МП

Потпис:
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ОБРАЗАЦ 3.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
Наслов и седиште подизвођача
Одговорна особа (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Жиро рачун подизвођача
Матични број подизвођача
Порески број подизвођача
Датум:

МП

Потпис:

Напомена: У случају наступања са подизвођачем образац обавезно попунити.
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ОБРАЗАЦ 4.

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са позивом за доделу јавне набавке мале вредности добра – набавка и
испорука противградних ракета бр.ЈН32/2013 изјављујемо да наступамо са
подизвођачем и у наставку наводимо:

У понуди подизвођач ___________________________________________ у укупној
вредности
понуде учествује са вредношћу ____________________________, што износи ____%
вредности (максимално 50%).
понуде.
Подизвођач ће реализовати следеће позиције или групу позиција датих у пројектном
задатку:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Напомена: изјава се попуњава само у случају да понуђач
подизвођачем.

наступа са

ПОНУЂАЧ
Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)

М.П.
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ОБРАЗАЦ 5.

ИЗЈАВА О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

У вези са позивом за доделу јавне набавке мале вредности добра – набавка и
испорука противградних ракета бр.ЈН 32/2013 изјављујемо да подносимо
заједничку понуду

ПОНУЂАЧИ:
1._______________________________________________
НАЗИВ ПОНУЂАЧА, ПЕЧАТ И ПОТПИС

2._______________________________________________
НАЗИВ ПОНУЂАЧА, ПЕЧАТ И ПОТПИС

3.________________________________________________
НАЗИВ ПОНУЂАЧА, ПЕЧАТ И ПОТПИС

4.________________________________________________
НАЗИВ ПОНУЂАЧА, ПЕЧАТ И ПОТПИС

5.________________________________________________
НАЗИВ ПОНУЂАЧА, ПЕЧАТ И ПОТПИС
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ОБРАЗАЦ 6.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив понуђача
Наслов и седиште понуђача
Одговорна особа (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Жиро рачун понуђача
Матични број понуђача
Порески број понуђача
Датум:

МП

Потпис:

Напомена: образац се попуњава само у случају подношења заједничке понуде

21/30

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Набавка и испорука противградних ракета

7. МОДЕЛ УГОВОРА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА КИКИНДА
БРОЈ: ______________
ДАНА:_________________
КИКИНДА

М О Д Е Л У Г О В О РА
Закључен дана -------------------, између :
Општине Кикинда, Трг српских добровољаца 12, коју заступа Саво Добранић, председник Општине
(у даљем тексту: наручилац)
и
_______________________________, из _________________, ул. _____________________________,
кога заступа __________________________, директор( у даљем тексту: добављач)
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка и испорука противградних ракета које ће Наручилац
уступити на трајно коришћење без накнаде Министарству унутрашњих послова - Сектору за
ванредне ситуације, за потребе противградних станица на територији општине Кикинда.
Наручилац уступа, а добављач преузима обавезу да посао који је предмет овог Уговора
извршава савесно и стручно, у свему према спецификацији која чини саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Наручилац је на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12), на
основу позива објављеног на порталу јавних набавки 09.07.2013. године, спровео поступак јавне
набавке мале вредности - набавка и испорука противградних ракета.
Члан 3.
Добављач је _____________ године доставио понуду која је заведена код наручиоца под
бројем _________ која у свему одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације.
Наручилац је у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12), на
основу понуде извођача и одлуке о додели уговора бр. ____________ од ___________ године изабрао
најповољнијег добављача.
Члан 4.
Добављач се обавезује да изврши испоруку противградних ракета из члана 1. овог Уговора у
радарски центар Бајша у року од _______ календарских дана (максимално 10 календарских дана)
од потписивања уговора, према спецификацији из понуде која чини саставни део овог уговора.
Пријем и контролу добара извршиће Радарски центар Бјаша уз документацију о квалитативној
контроли склопова и ракета серије из које су предметне противградне ракете (ракете које се
испоручују) у присуству представника наручиоца о чему ће бити сачињен записник.
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У случају да добављач прекорачи рок из става 1. овог члана обавезује се да наручиоцу плати
уговорну казну у висини од 1 % од укупно уговорене цене за сваки дан кашњења, с тим што
изностако одређене уговорне казне не може прећи 5% од уговорене цене.
Члан 5.
Укупна уговорена цена за противградне ракете из члана 1. овог Уговора,
износи_____________________динара (и словима: _____________________динара ) без ПДВ.
ПДВ износи __________ динара
Укупно
уговорена
цена
износи______________динара
__________________________ динара) са ПДВ-ом и свим осталим трошковима.

(и

словима:

Наручилац ће средства из горњег става овог члана исплатити по извршеној испоруци
противградних ракета у року до 10 дана по добијању фактуре од стране добављача на жиро рачун
добављача бр. ________________, ПИБ __________, матични број _____________.
Члан 6.
Гарантни рок за противградне ракете је _______(__________) година (минимално 5 година),
од дана испоруке (навести понуђени гарантни рок)
Рекламације у вези квалитета и количине (навести рок и услове):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Гарантни рокови и рокови за рекламацију из горњег става овог члана почињу да теку од првог
дана од дана испоруке.
Члан 7.
Добављач се обавезује да ће ракете које су предмет овог уговора испоручити у свему према
конструктивно-техничкој документацији и техничким условима за израду, контролу и пријем,
овереним за серијску производњу на основу које је издат Атест- Решење за стављање у промет од
стране надлежног МУП-а.
Сходно законској обавези Добављач је дужан да уз испоручене ракете достави Наручиоцу и
декларацију о квалитету.
Члан 8.
Добављач гарантује пуну пиротехничку и општу безбедност и декларисан квалитет ракета,
под условом да се наручилац у свему придржава Упутства о транспорту, складиштењу,
манипулацији и руковању са ракетама.
Члан 9.
Наручилац задржава право да пре испоруке упути свог представника на квалитативни пријем
поједине серије ракета у фабрику Добављача. Квалитативни пријем ракета које су предмет овог
уговора Наручилац ће обавити по усаглашеном „Програму квалитативног испитивања производне
серије“.
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Утрошене ракете за статичка испитивања, која су саставни део квалитативног пријема, падају
на терет Добављача. Трошкови анализе реагенаса и рада представника Наручиоца падају на терет
Наручиоца.
Неисправност ракета која је последица производно-технолошке грешке у току гарантног рока
пада на терет Добављача.
На терет добављача пада и мнатеријална и нематеријална штета нанета трећим физичким и
правним лицима, као и штета на лансерима и објектима унутар система одбране од града, настала
неисправношћу – лагањем ракета, која су последица производно-технолошке грешке.
Под неисправном ракетом која је последица производно-технолошке грешке подразумевају се
оне које нису извршиле своју наменску функцију а основе неисправности су садржане у следећем:
- да је ракета експлодирала-сагорела у лансеру;
- да је ракета превремено експлодирала по полетању;
- да је ракета комплетна пала на земљу и експлодирала;
- да је ракета комплетна пала на земљу и није експлодирала;
- да је мотор ракете пао на земљу, није експлодирао , а прогорео је;
- да је генератор са реагенсом пао на земљу и експлодирао;
- да је генератор са реагенсом пао на земљу и није експлодирао;
- неполетањер ракете као последица технолошке грешке.
Претходно дефинисане основне функционалне неисправности утврђује Наручилац за сваку
појединачну ракету у току спровођења дејства о чему редовно, једанпут месечно, извештава
Добављача. На крају сезоне одбране од града, путем обострано потписаног и овереног записника
утврђује се обавеза Добављача за накнаду неисправних ракета испоруком нових.
Неисправности које региструје Наручилац, а које нису обухваћене претходним описом основних
неисправности, утврдиће заједничка комисија Добављача и Наручиоца.
Материјалну штету на лансираним уређајима утврђује комисија наручиоца у динарској
противвредности о чему писмено, на крају сезоне одбране од града, обавештава Добављача који је у
обавези да регистровану штету надокнади.
Понуђач је у обавези да обавезе из претходних ставова испуни најкасније до 01.03.наредне
године.
Члан 10.
У случајевима штете настале трећим физичким и правним лицима услед неисправности ракета,
као последица производно-технолошке грешке, Наручилац се обавезује да писмено - записнички, у
року од 48 сати по пријави са терена, обавести Добављача. Записник обавезно садржи следеће
податке:
- са које противградне станице је испаљена ракета која је причинила штету,
- кратак опис неисправности – лагања,
- из које је серије - рате неисправна ракета и
- кратак опис причињене штете са проценом.
Добављач је сагласан да по пријему обавештења о настанку материјалне штете обавести
Наручиоца о слању свог представника на место настанка штете ради заједничке процене штете
(Добављач, Наручилац, оштећени) на основу које Добављач врши надокнаду директно оштећеном
лицу и о томе обавести Наручиоца најкасније до 01.03.наредне године.
Члан 11.
Добављач гарантује квалитет предметних ракета, са проценом неисправности током
експлоатационог периода нањим од 2 % утрошених ракета.
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Наручилац задржава право да у случају да проценат укупних функционалних неисправности
прелази 2% од утрошених ракета одређене производне серије, обустави даљу употребу и изврши
повлачење ракета са противградних станица. Повучене ракете доставиће се на поправку, а трошкови
повлачења падају на терет Добављача. У случају да Добављач не прихвати констатовану
неисправност већу од 2% и не предузме мере за поправку ракета из дотичне производне серије од за
то, надлежне институције. У случају потврде навода Наручиоца, трошкови реатестовања падају на
терет Понуђача.
Члан 12.
Противградне ракете пакују се у оригиналну транспортну-контејнерску амбалажу, Наручилац
и Добављач су сагласни да ће се повраћај амбалаже регулисати посебним споразумом у складу са
захтевом Добављача и могућности Наручиоца.
Члан 13.
Уз ракете, Понуђач је у обавези да преда Наручиоцу:
- копију Решења о стављању у промет – Атест надлежног МУП-а
- документацију са декларисаним карактеристикама средстава на основу које је издат АтестРешење о стављању у промет
- Упутства за руковање, чување , одржавање итд.
АЛТЕРНАТИВА
Добављач ће подизвођачу/има __________________________________________________________
поверити вршење следећих услуга:
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених радова.
Добављач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код
подизвођача ради увида у извршење уговорених радова.
АЛТЕРНАТИВА
Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи:
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________

Члан 14.
За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 15.
Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да
реше споразумно.
У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност Основног суда у
Кикинди.
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Члан 16.
Уговорне стране су Уговор прочитале, протумачиле и сагласно томе потписале.
Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3
(три) за своје потребе.

НАРУЧИЛАЦ:

ДОБАВЉАЧ:

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
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ОБРАЗАЦ 7.

8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У вези са позивом за пoдношење понуда у поступку јавне набавке мале
вредности добра – набавка и испорука противградних ракета бр.ЈН 32/2013,
понуђач__________________________________________________________ изјављује,
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је понуду поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ
Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)

М.П.
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ОБРАЗАЦ 8.

9.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Врста трошка

Ред.
бр.
1.

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У К У П Н О:

НАПОМЕНА: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде. Трошкови припреме понуде могу да износе и 0(нула)
динара.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

ПОНУЂАЧ
Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)

М.П.
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ОСТАЛИ ОБРАСЦИ

 Изјава о о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
интелектуалној својини (ОБРАЗАЦ 9.)

29/30

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Набавка и испорука противградних ракета

ОБРАЗАЦ 9.

ИЗЈАВА

Понуђач
изјављује да је у поступку јавне набавке
добра – набавка и испорука
противградних ракета бр.ЈН 32/2013, поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите
животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа са подизвођачем или понуђачем
из групе понуђача овај образац попуњава, потписује и оверава и подизвођач
односно понуђач из групе понуђача.
За подизвођаче или понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог
обрасца.

ПОНУЂАЧ
Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)

М.П.
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