Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Одељење за буџет и финансије
Одсек за послове јавних набавки
Булевар Михаила Пупина 167
Број: VII-404-1/2013-77
Дана: 30.08.2013. године
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1.

Наручилац јавне набавке је:

Градска општина Нови Београд 11070
Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 167

2.

Интернет страница наручиоца

www.novibeograd.rs

3.
4.

Врста наручиоца
Врста поступка:

5.

Предмет јавне набавке је

6.

Назив и ознака из општег
речника набавке је:

Орган јединице локалне самоуправе
У овим предмету јавне набавке спроводи се поступак
јавне набавке мале вредности, покренут Одлуком број
VII-404-1/2013-77 од 22.08.2013. године - у којем ће
наручилац најповољнијем понуђачу издати
наруџбеницу, на основу члана 39. ст. 6 Закона о
јавним набавкама „Сл.гласник РС“ број 124/2012
Дезинсекција и дератизација зграде Градске општине
Нови Београд, ОУЦ-а у блоку 70, Канцеларије за
младе у блоку 22 и просторија 18 месних заједница,
два пута годишње, (укупна површина 9.560,65 м²) а
према спецификацији у прилогу
Санитарне услуге на објектима 90920000

7.

Критеријум који Наручилац
примењује у премету јавне
набавке је
Ситуација када постоје две или
више понуда са истом
понуђеном ценом

8.

9.

Преузимање конкурсне
документације

10.

Начин подношења понуде и рок

Нови

Најнижа понуђена цена

Уколико постоје две или више понуда са истом
понуђеном ценом, наручилац ће издати наруџбеницу
понуђачу који је понудио дужи рок плаћања.
Уколико постоје две или више понуда са истом
понуђеном ценом и истим понуђеним роком плаћања,
наручилац ће издати наруџбеницу понуђачу који је
први доставио своју понуду.
Конкурсна документација се преузима са Портала
јавних набавки на сајту www.ujn.gov.rs , a иста се
истовремено објављује и на интернет страници
Наручиоца односно интернет адреси
www.novibeograd.rs
Понуда се подноси у затвореној коверти, затворена на
начин да се приликом отварања понуде може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На
коверти обавезно написати “НЕ ОТВАРАЈ – ПОНУДА
ЗА
ЈАВНУ
НАБАВКУ
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
И
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ за потребе Градске општине Нови
Београд, број набавке VII-404-1/2013-77“. На полеђини
коверте написати назив понуђача, адресу, телефон и
име особе за контакт. Понуде се подносе на адресу:
Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила
Пупина број 167, 11070 Нови Београд, шалтер 4 или
путем поште.
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11.

Рок за доставу понуде

8 (осам) дана почев од дана када је Позив за доставу
понуде објављен на Порталу јавних набавки, односно
од дана слања позива за подношење понуде.
Позив за доставу понуда је објављен на Порталу дана
30.08.2013. године па се понуде достављају до
09.09.2013. године до 10,00 часаова.
Без обзира на начин доставе понуде, мора се
обезбедити да иста стигне Наручиоцу до назначеног
датума и часа.

12.

Место и време отварања понуда

13.

Рок за доношење Одлуке о
додели уговора

14.

Садржај понуде:

Отварање понуда је јавно и обавиће се дана
09.09.2013. године у 11,00 часова у згради ГО Нови
Београд улица Булевар Михаила Пупина број 167 у
Сали бр. 3.
Представници понуђача који присуствују отварању
понуда могу активно учествовати ако лицу запосленом
на пословима јавних набавки предају овлашћење у
писаној форми за учешће у поступку отварања понуда
(која морају имати број, датум и бити оверена).
Одлука о додели уговора за коју ће Наручилац издати
наруџбеницу биће донета у року до 10 дана од дана
отварања понуда.
Понуда треба да садржи обрасце 2,3,5,6,7 и 8
попуњене, потписане од стране одговорног лица и
оверене печатом, као и доказ из тачке 7. Обрасца
број 4 . (Наведени доказ може бити и фотокопија).

15.

Лице за контакт

Одсек за послове јавних набавки
Маријана Аџић
Тел. 0113106881
e-mail: javnenabavke@novibeograd.rs
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Образац број 1.
OПИС УСЛУГE
1. Услуга дезинсекције и дератизације се врши у циљу превентивног и систематског
одржавања простора зграде Градске општине Нови Београд, ОУЦ-а у Блоку 70,
Канцеларије за младе у Блоку 22 и просторија 18 месних заједница.
2. Услуге Дератизације и Дезинсекције је према закону о безбедности и здравља на раду, је
потребно обавити у два третмана у току године.
3. Понуђачи у обавези да наведу укупну цену за оба третмана у току године.
4. Оперативни план извршења по третману ће бити у договору са наручиоцем.
5. Услуга се у свему мора извршити у складу са важећим прописима, нормативма и
старндардима струке. Изaбрaни пoнуђaч je у oбaвeзи дa дoстaви потписану изјаву о
поседовању кoмплeтне дoкумeнтaциjе o срeдствимa зa сузбиjaњe инсeкaтa и глoдaрa кoje
кoристe у свoм рaду. Дoкумeнтaциja сe oднoси и нa срeдствa oд других дoбaљaчa и нa
срeдствa кoja сaми прoизвoдe. (Образац број 8.)
6. Услугу је потребно извршти на следећим локацијама:

Простор

М2

Адреса

1.

Зграда Градске општине Нови Београд

2.

ОУЦ у блоку 70

3.

Канцеларије за младе у блоку 22

4.

МЗ Павиљони

5.

МЗ Студентски град

129,93

6.

МЗ Старо сајмиште

39,25

Бродарска 1

7.

МЗ Бежанија

86,61

Пере Сегединца 13

8.

МЗ Ледине

97,47

Обреновачка бб

9.

МЗ Фонтана

135,13

10.

МЗ Париске комуне

11.

МЗ Ушће

190,82

Бул. АВНОЈА-а 44

12.

МЗ Икарус

120,97

Алексиначких рудара 37

13.

МЗ Стари аеродром

322,25

Народних хероја 42

14.

МЗ Академија

362,54

Бул. уметности 27

15.

МЗ Сава

593,19

Јурија Гагарина 221

16.

МЗ Газела

270,98

Милутина Миланковића 34

17.

МЗ Савски кеј

18.

МЗ Бежанијски блокови

146,41

Др. Ивана Рибара 91

19.

МЗ Дунавски кеј

182,56

Булевар АВНОЈ-а 64

20.

МЗ Младост

40,96

Гандијева 114

21.

МЗ Бежанијска коса

58,20

Партизанске авијације 25

УКУПНА

6.101,48
386,06
55
86,53

77,44

76,87

ПОВРШИНА

Булевар Михаила Пупина 167
Јурија Гагарина 81
Милентија Поповића 32
Гоце Дeлчева 46
Народних хероја 30

Париске Комуне 13
Отона Жупанчича 14

Јурија Гагарина 81

9.560,65
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Образац број 2.

СТРУКТУРА ЦЕНЕ УСЛУГЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

Бр.
Назив услуге

Јединица
мере
м2

1

Услуга
дезинсекције

9.560,65

2

Услуга
дератизације

9.560,65

јединична цена без
ПДВ-а
(динара)

укупна цена без ПДВ-а
(динара)

укупна цена услуга без ПДВ-а за један третман
укупна цена услуга без ПДВ-а за оба третмана
ПДВ
укупна цена услуга са ПДВ-а за оба третмана
СЛОВИМА:

У ......................................................
дана ........................... 2013

Потпис овлашћеног лица понуђача
( М.П. )

_____________________________
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Образац број 3.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ПОНУЂАЧА
____________________________________________________________________________________
(пун назив и адреса Понуђача)
Матични број _________________________________ ПИБ__________________________________
Текући рачун____________________________, код банке ___________________________________
Законски заступник _____________________________________________________
Телефон_____________ особа за контакт ______________________е-mail____________________
У предмету јавне набавке мале вредности услуге дезинсекције и дератизације зграде Градске
општине Нови Београд, ОУЦ-а у блоку 70, Канцеларије за младе у блоку 22 и просторија 18 месних
заједница, два пута годишње, (укупна површина 9.560,65 м²), за потребе Градске општине Нови
Београд, Булевар Михаила Пупина 167.
Дана _____________ 2013. године, дајем понуду број ________________ како следи:
Понуда се подноси
(заокружити):

а) самостално
б) са подизвођачем (број подизвођача ________)
ц) заједничка понуда (број учесника у заједничкој понуди _____)
Укупна цена услуга без ПДВ-а за оба третмана
Укупна цена услуга са ПДВ-а за оба третмана
Рок извршења услуге
Не сме бити краћи од 7 дана од писменог налога наручиоца
Гарантни рок на пружене услуге
Понуђач који врши услугу мора дати гаранцију на услугу не
краћу од годину дана почев од дана првог третмана.
1. Рок одзива на позив наручиоца за рекламацију у
гарантном року
2. Не дужи од 48 сати од пријема писменог захтева наручиоца.
Начин и услови плаћања
Авансна уплата није дозвољена. Рок за плаћање почиње да
тече од дана када је испостављена фактура, по извршеном
једном третману услуге, коју је Наручиоц примио без
рекламације. Рок за плаћање не сме бити краћи од 30, нити
дужи од 45 дана
Место извршења

21 локација наведена у Обрасцу
број 1.

Важење понуде
(не сме бити краће од 30 дана)
Одговорно лице Понуђача
М.П.

__________________________
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Образац број 4.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
На основу чланова 75.,76. и 77. Закона о јавним набавкама, и Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова, заинтересовани понуђач је у обавези да
испуњава следеће услове:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно да је уписан у одговарајући
регистар (доказује се Изводом из регистра надлежног органа)
2. Да понуђач 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 (доказује се на основу
извода 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).
3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношења понуда ( доказује се
потврдом Привредног и Прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврде Агенције за Привредне регистре да код
овог органа није регистровано да му је као привредном друштву/субјекту
изречена мера забране обављања делатности).
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 ( доказује се уверењем Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода ).
5. Да се у раду придржава обавеза 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.
6. Докази из тачака 2. 3. и 4. не могу бити старији од 2 месеца пре отварања
понуда, а поред тога доказ из тачке 3.мора бити издат после
објављивања/слања позива за подношење понуда.
Изјава о испуњености услова из чланова 75. Закона о јавним набавкама
(Образац број. 7.), попуњена и оверена од стране одговорног лица
понуђача, адекватно замењује документацију потребну као доказ о
испуњености горе наведених тачака од 1 до 5.
7. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности које је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Као доказ прилаже се:
 Решење Министарства здравља Републике Србије којим се утврђује да
понуђач испуњава прописане услове за обављање делатности
дезинфекције, дезинсекције и дератизације у складу са чланом 29. став
3. Закона о заштити становништва од заразних болести ("Службени
гласник РС", број 125/04)
Наведени доказ може бити и фотокопија.
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8. Понуђач мора да испуни додатне услове из члана 76. Закона о јавним
набавкама и то за довољни технички и кадровски капацитет:


Да поседује Решење о стављању у промет у јавној хигијени за регистроване
препарате којима се врше третмани са важећим роком регистрације.
Правоваљано је Решење о пуштању у промет и доказ о регистрацији
препарата са важећим роком регистрације донето од стране следећих
надлежних институција:
 Агенције за хемикалије;
 Министарства енергетике,развоја и заштите животне средине за
вршење надлежности у области управљања хемикалијама и
биоцидним производима;
 Министарства за рад,здравство и социјалну политику СРЈ;
 Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Србије.
(Законом о изменама и допунама Закона о хемикалијама, који је ступио на
снагу 29.септембра 2012.г. (“Сл.гласник РС”бр.93/2012), престала је са
радом Агенција за хемикалије. Права и обавезе Агенције за хемикалије
преузело је Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
за вршење надлежности у области управљања хемикалијама и биоцидним
производима, са стањем на дан ступања на снагу нав. Закона.
Такође, ранија надлежност у овој области припадала је и Министарству за
рад, здравство и социјалну политику СРЈ као и Министарству
пољопривреде, шумарства и водоприврреде Србије.)
 Да поседује безбедносни лист – сигурносно технички лист (МСДС-према
директиви ЕУ) за све препаратe које ће понуђач користити.
 Да поседује сертификате, ISO 14001 (Системи управљања животне
средине) и OHSAS 18001(Систем менаџмента здрављем и безбедношћу
нараду).
 Да има најмање 2 запослена радника на пословима пружања услуга које су
предмет јавне набавке.
9. Изјава о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН у поступку јавне
набавке мале вредности за понуђача, попуњена и оверена од стране
одговорног лица понуђача, адекватно замењује документацију потребну
као доказ о испуњености горе наведених тачака.
Наручилац задржава право, сходно члану 79. ст. 1. Закона о јавним
набавкама, да може од понуђача чија понуда буде оцењена као
најповољнија, захтевати да достави на увид оригинал или оверене копије
свих или појединих доказа.
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Образац број 5.
Изјава о испуњености услова утврђених чланом 75. ЗЈН
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 124/2012), под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, као овлашћено лице понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________из _______________________,
Адреса: __________________________________, Матични број: ______________,
испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за јавну
набавку мале вредности услуге дезинсекције и дератизације зграде Градске
општине Нови Београд, ОУЦ-а у блоку 70, Канцеларије за младе у блоку 22 и
просторија 18 месних заједница, два пута годишње, (укупна површина 9.560,65 м²),
за потребе Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, број VII404-1/2013-77 oд 22.08.2013. године, и то да:
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) 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) му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији.
Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој
понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1, 2, 3 и 4.
У ......................................................
дана ........................... 2013

Потпис овлашћеног лица понуђача
( М.П. )

_____________________________

Напомене:
Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује и печатом
оверава понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац
Изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе
понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).
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Образац број 6.
Изјава о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН
у поступку јавне набавке мале вредности за понуђача
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/2012), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као
овлашћено лице понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________из _______________________,
Адреса: __________________________________, Матични број: ______________,
испуњава додатне услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку
мале вредности услуге дезинсекције и дератизације зграде Градске општине Нови
Београд, ОУЦ-а у блоку 70, Канцеларије за младе у блоку 22 и просторија 18
месних заједница, два пута годишње, (укупна површина 9.560,65 м²), за потребе
Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167., број VII-4041/2013-77 oд 22.08.2013. године и то:
 Да поседује Решење о стављању у промет у јавној хигијени за регистроване
препарате којима се врше третмани са важећим роком регистрације;
 Да поседује безбедносни лист – сигурносно технички лист (МСДС-према
директиви ЕУ) за све препаратe које ће понуђач користити.
 Да поседује сертификате, ISO 14001 (Системи управљања животне
средине) и OHSAS 18001(Систем менаџмента здрављем и безбедношћу
нараду).
 Да има најмање 2 запослена радника на пословима пружања услуга које су
предмет јавне набавке.

У ......................................................
дана ........................... 2013
Потпис овлашћеног лица понуђача
( М.П. )

_____________________________

Напомена:
У случају да понуду подноси група понуђача, Изјаву доставити за оног члана
групе који испуњава тражене услове (довољно је да 1 члан групе испуни тражени
услов).
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба
доставити за подизвођача
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Образац број 7.

ИЗЈАВА
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ
КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У предмету јавне набавке услуге дезинсекције и дератизације зграде
Градске општине Нови Београд, ОУЦ-а у блоку 70, Канцеларије за младе у блоку
22 и просторија 18 месних заједница, два пута годишње, (укупна површина
9.560,65 м²), за потребе Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина
167., број VII-404-1/2013-77 oд 22.08.2013. године, понуђач
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(пун назив, адреса, матични број и ПИБ понуђача)
изјављује пуном под материјалном и кривичном одговорношћу да је поштовао
обавезе које прозилазе из из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштити животне средине.

У ......................................................
дана ........................... 2013

Потпис овлашћеног лица понуђача
( М.П. )

_____________________________
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Образац број 8.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/12), а у
вези са јавном набавком мале вредности услуге дезинсекције и дератизације
зграде Градске општине Нови Београд, ОУЦ-а у блоку 70, Канцеларије за младе у
блоку 22 и просторија 18 месних заједница, два пута годишње, (укупна површина
9.560,65 м²), за потребе Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина
167., број VII-404-1/2013-77 oд 22.08.2013. године,
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајемо следећу:
ИЗЈАВУ
Да смо понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

У ......................................................
дана ........................... 2013.

Потпис овлашћеног лица понуђача
( М.П. )

_____________________________
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