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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Апотека Ниш
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 6
Интернет страница: www.apotekanis.co.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Циљ поступка
Поступак јавне набавке мале вредности спроводи се ради закључења уговора о јавној
набавци.
У плану набавки предвиђено је закључивањеа двогодишњег уговора на основу Одлуке
Управног одбора Апотеке Ниш  дел. број 01-197 од 29.04.2015 године .

4. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ЈНМВ бр. 19 / 2015 су  услуге
Провизија за коришћење ПОС терминала

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Предметна јавна набавка није резервисана јавна набавка.

6. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Ирена Петровић, дипл. правник.
Е - маил адреса (или број факса): javne.nabavke@apotekanis.co.rs
телефон – факс: 018 / 512 - 296 ; 018 / 512 - 297
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II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 19 / 2015
Провизија за коришћење ПОС терминала

Назив и ознака из општег речника набавке:
66110000 - Банкарске услуге

2. Партије
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

3. Критеријум за доделу уговора

Апотека „ Ниш“ ће доделити уговор применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико два или више понуђача понуде исту цену предност ће се дати понуђачу са краћим
роком за пренос наплаћених средстава.



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 19 / 2015 5 / 32

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Јавна набавка мале вредности услуге – ЈНМВ 19 / 2015 Провизија за коришћење ПОС
терминала

Услуга – Провизија за коришћење ПОС терминала вршиће се на следећим објектима
Апотеке наручиоца :

редни
број Продајно место Адреса

1. Апотека РАТКО ПАВЛОВИЋ Ратко Павловић 69 Ниш
2. Апотека ХИГИЈА Обреновићева 36 Ниш
3. Апотека ЗДРАВЉЕ Бул. Др Зорана Ђинђића 6 Ниш
4. Апотека 14.ОКТОБАР Обреновићева 57 Ниш
5. Апотека 1. МАЈ Књегиње Љубице 3 Ниш
6. Апотека ЖЕЛЕЗНИЧАР Димитрија Туцовића бб Ниш
7. Апотека МЕДИАНА Бул.Др Зорана Ђинђића 81 Ниш
8. Апотека ЋЕЛЕ КУЛА Синђелићев Трг  24 Ниш
9. Апотека ЋЕЛЕ КУЛА Синђелићев Трг  24 Ниш
10.  Огранак апотеке НИШКА БАЊА Српских јунака 2
11. ЈЗИГЛ НОВО СЕЛО Јабланичких партизана 41 Ниш
12. Огранак апотеке  ДЕЛИСКИ ВИС Марина Држића бб Ниш
13. Апотека Др. Миленко Хаџић Хаџићева бб Сврљиг
14. Апотека ЕИ Бул.Цара Константина бб Ниш
15. Апотека РАСАДНИК Старца Вујадина бб Ниш
16. Огранак апотеке ЗДРАВЉЕ Ражањ Партизанска бб Ражањ
17. Апотека ГАЏИН ХАН Милоша Обилића 61
18. Апотека ЧЕГАР Војводе Танкосића бб Ниш
19. Апотека ЧЕГАР Војводе Танкосића бб Ниш
20. Апотека МЕРОШИНА Мерошина Ниш
21. Апотека ДУВАНИШТЕ Мајаковског бб Ниш
22. Јзигл   МАЛОШИШТЕ Шабачка 18 Ниш
23. Апотека БУБАЊ Салвадора Аљендеа бб Ниш
24. Апотека ДУРЛАН ПЛУС Књажевачка 114 Ниш
25. јзигл ДОЊА ВРЕЖИНА VIII Конгреса 1 Доња Врежина
26. Апотека ЦРВЕНИ КРСТ Бул.12.Фебруар бб Ниш
27. Апотека АРНИКА 7.Јули бб Алексинац
28. Апотека ЖИТКОВАЦ Драгољуба Вујића 27
29. огранак  апотеке ЛЕДЕНА СТЕНА Жртава Фашизма бб Ниш
30. Апотека ДОЉЕВАЦ Дољевац Ниш
31. ЈЗИГЛ МИН Шумадијска 1
32. ЈЗИГЛ Горњи Матејевац Горњи Матејевац
33. ЈЗИГЛ Бранко Бјеговић Инжињера Бирвиша ББ
34. ЈЗИГЛ Пуковац Пуковац
35. ЈЗИГЛ Никола Тесла Заплањска ББ
36. Апотека Јастребац Булевар 12 Фебруар 82
37. ЈЗИГЛ Тешица Тешица
38. ЈЗИГЛ Витошевац Витошевац
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 Извршилац услуге је у обавези да у договору са Наручиоцем на горе наведеним
локацијама инсталира ПОС терминале који могу да прихвате следеће платне картице
MasterCard, Maestro, Visa, Visa electron, DinaCard, картица.

 Ради инсталирања терминала, наручилац ће обезбедити одговарајуће електричне и
телефонске прикључке. Трошкове који настају при коришћењу терминала а који се
односе на коришћење телефонских линија и електричне енергије, сносиће наручилац.
Наручилац ће без одлагања обавестити извршиоца о променама у вези телефона,
сметњи на телефонским линијама, недостацима или оштећењима терминала.

 Инсталирање и замена ПОС терминала биће евидентирана кроз Записнике о
инсталирању/замени ПОС терминала. Наручилац не може мењати локацију на којој је
инсталиран ПОС терминал без сагласности Извршиоца.

 ПОС терминали морају бити опремљени са PIN PAD уређајима за безбедан унос PIN-а
 ПОС терминали остају својина Извршиоца и он је искључиво одговоран за њихово

техничко и функционално исправно стање
 Постојање службе за техничку подршку и кориснички сервис 24/7.
 Извршилац је дужан да обезбеди обуку овлашћних запослених код Наручиоца, за

коришћење система. Наручилац ће осигурати присуство запослених по објектима са
списка, ради обуке за правилно руковање ПОС терминалом

 Извршилац је у обавези да наручиоцу уручи Упутство за рад приликом инсталације
уређаја а након извршене обуке за руковање уређајем. Наручилац је дужан да се
придржава свих правила у складу са Упутством за рад продајног места и у обавези је да
Извршиоцу надокнади штету која проистекне из неодговарајуће примене Упутства за рад
продајног места од стране запослених.

 Наручилац је у обавези да о свом трошку набавља термо ролне за штампу рачуна са
ПОС терминала.

 Извршилац је у обавези да одржава инсталирану опрему у исправном стању.
 Извршилац је у обавези да обезбеди поправку или замену ПОС терминала у року од 72

сата од пријема обавештења о неисправности
 Извршилац је у обавези да у уговореном року, плати наручиоцу износ са збирног

извештаја, тј. збирног слипа, умањен за износ провизије и да Наручиоцу достави све
неопходне извештаје.

 Наручилац има обавезу да извршиоцу плаћа провизију, као накнаду за плаћање роба и
услуга платним картицама у уговореној висини, чији је износ уписан у налогу за плаћање
и оверен потписом корисника картице, да у случају престанка коришћења врати
постављене уређаје Извршиоцу, да за сваку трансакцију испоставља потврду о куповини
(слип) коју је корисник дужан да потпише, да чува своје слипове најмање 24 месеца од
дана извршене трансакције.
Укупна вредност провозије исказује се у динарима.

 Како унапред није могуће одредити обим извршене услуге односно промет остварен
путем платних картица, набавка ће се вршити до процењене вредности предметне јавне
набавке.

Сва преостала права и обавезе који проистичу из ове јавне набавке биће регулисана
уговором.

Максимална просечна накнада која је прихватљива за наручиоца је 1,95%.
Уколико понуђач наведе већу просечну накнаду, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.

Место:_____________ Понуђач:
М.П.

Датум:_____________ _____________________
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V - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

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

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);

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

.
         6) Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне

услове, за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
Неопходан финансијски капацитет –
Услов: Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом.
Да je понуђач у претходне три обрачунске године (2014, 2013 и 20112 остварио пословни
 приход у минималном износу од укупно:

3.000.000,00 динара без ПДВ-а
Доказ: Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу Vа, којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом

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

2.2 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају
заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежнихоргана.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
Законом као и овом конкурсном документацијом ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем
 Изјаве (Образац изјаве понуђача, Va, којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
 Изјава о ипуњености услова из члана 75. и 76. Закона мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
 Писана изјава понуђача дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.(
Образац изјаве X) из конкурсне документације.
         Неопходан финансијски капацитет –
 Доказ: Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу Vа, којом под пуном материјално
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом

средства финансијског обезбеђења

 Образац изјаве понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења – за добро извршење
посла – бланко сoпствену меницу. – ( Образац изјаве XII )

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, Vб ), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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Vа - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ___________________________________________ навести назив понуђачач у
поступку јавне набавке: ЈНМВ 19 / 2015 Набавака софтвера за Апотеку испуњава све
услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:

1 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2 Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3 Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4 Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
5 Да располаже неопходним финансијским капацитетом:
да је понуђач у претхоне три обрачунске године, остварио укупне приходе у износу од
најмање 3.000.000, 00 динара у последње три године (2012, 2013 и 2014 година).

Место:_____________ Понуђач:
М.П.

Датум:_____________ _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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V б - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач _________________________________________________ [навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке: ЈНМВ 19 / 2015 – Провизија за коришћење ПОС
терминала, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________ Понуђач:
М.П.

Датум:_____________ _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VI - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:
АПОТЕКА НИШ

Булевар Др Зорана Ђинђића број 6, 18000 Ниш
са назнаком: Понуда за јавну набавку (услуга )

ЈНМВ 19 / 2015 – Провизија за коришћење ПОС терминала - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 12. 01.

2016. године до 12:00 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се дана 12. 01. 2016 године у 12:15 часова, у

просторијама Апотеке Ниш ул. Булевар Др Зорана Ђинђића 6. Ниш.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.

Понуда мора да садржи:
Понуда мора да садржи:
 Образац понуде – Понуђач попуњава тако што у одговарајуће колоне уноси тражене
податке. Све ставке, (елементе) из образца понуде, понуђач мора да попуни, а образац овери
печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан или оверен понуда ће бити
одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА;Образац дат у поглављу VII Конкурсне документације.
 Образац бр III - Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.( потписан
или оверен )
 Модел уговора - Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен
са одабраним понуђачем. Понуђач је дужан да попуни сва поља, парафира, овери печатом и
потпише модел уговора, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора. Образац дат у
поглављу VIII Конкурсне документације.
 Образац изјаве о испуњавању услова из чл.75 и чл.76 Закона – Понуђач попуњава
тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава све услове из члана 75. и 76. ЗЈН односно
услове дефинисане конкурсном документацијом; Образац Va Конкурсне документације.
 Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – Понуђач
попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке, . Образац IX Конкурсне
документације.
 Образац изјаве о независној понуди - Понуђач попуњава тако што уписује тражене
податке и тиме потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је понуду
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поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Образац X Конкурсне документације.
 Образац изјаве понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења – за добро
извршење посла – бланко сoпствену меницу. – (Образац број XII Конкурсне документације )
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и
печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који
подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о
независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити
потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:
АПОТЕКА НИШ

Булевар Др Зорана Ђинђића број 6, 18000 Ниш
са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку (услуга ) ЈНМВ 19 / 2015 – Провизија за

коришћење ПОС терминала - НЕ ОТВАРАТИ”
или

са назнаком: „Допуна понуде за јавну (услуга ) ЈНМВ 19 / 2015 – Провизија за коришћење
ПОС терминала - НЕ ОТВАРАТИ”

или
са назнаком: „Опозив понуде за јавну (услуга ) ЈНМВ 19 / 2015 – Провизија за коришћење

ПОС терминала - НЕ ОТВАРАТИ”
или

са назнаком: „Измена и допуна понуде за јавну набавку (услуга ) ЈНМВ 19 / 2015 –
Провизија за коришћење ПОС терминала - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље
VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглаваља Vб).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу измене провизије:
До промене уговорене провизије у току трајања уговора може доћи само уз обострану
сагласност уговорних страна.

9.2.  Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.3. Захтев у погледу рока за пренос наплаћених средстава:
Рок за пренос наплаћених средстава понуђач уписује у образац понуде.
Наручилац прихвата понуду са максималним роком од 2 (два) дана од дана извршене
наплате.
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Понуђач је дужан да у својој понуди искаже цену у прописаним обрасцима. Понуђач треба да
упише појединачну цену без урачунатог ПДВ - а, као и укупну цену у динарима без урачунатог
ПДВ - а. ПДВ се исказује одвојено. Све цене морају бити исказане у динарима.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Уз понуду, сви понуђачи достављају:
- Образац изјаве понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења – за добро
извршење посла – бланко сoпствену меницу. -  Образац XIII

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске
поште на е - маил javne.nabavke@apotekanis.co.rs или факсом на број
018 / 512 - 297 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 19 / 2015”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор,
дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне
вредности уговора без ПДВ - а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека
рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да
се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Апотека Ниш ће доделити уговор применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за пренос наплаћених средстава.

Очекивани промет платним картицама у наредних дванаест месеци у Апотеци Ниш је око
118.500.000,00 динара, а за  две године износи 2.310.000,00.
Учешће картица у укупном промету на годишњем нивоу

1. MasterCard + Маестро картица – 34.000.000,00 динара
2. Visa, Visa electron – 58.300.000,00 динара
3.. DinaCard – 26.200.000,00 динара

Најнижи износ провизије утврдиће се на следећи начин:
1. Очекивани промет платним картицама у наредних дванаест месеци у Апотеци НИШ х
Учешће (MasterCard + Маеstro) картица у укупном промету на тржишту, на годишњем нивоу х
износ провизије за MasterCard-Maestro картицу.
2. Очекивани промет платним картицама у наредних дванаест месеци у Апотеци Ниш х
Учешће Visa и Visa electron у укупном промету на тржишту, на годишњем нивоу х износ
провизије за Visa –Visa electron картице .
3. Очекивани промет платним картицама у наредних дванаест месеци у Апотеци Ниш х
Учешће DinaCard у укупном промету на тржишту, на годишњем нивоу х износ провизије за
DinaCard картицу.
Укупна вредност понуде је збир финансијске вредности провизије наведених картица.
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18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико два или више понуђача понуде исту цену предност ће се дати понуђачу са краћим
роком за пренос наплаћених средстава.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је
ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве – Va).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за
заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е - маил
javne.nabavke@apotekanis.co.rs, факсом на број 018 / 512 - 297 или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права
долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од
дана 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 понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
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;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
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(4) број рачуна: 840 - 30678845 - 06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa 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.

У поступцима заштите права износи такси које је дужан да уплати подносилац захтева
су:

1. Такса за жалбу на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. Закона о
јавним набавкама:
У поступку по жалби на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. Закона о јавним
набавкама, без обзира на то колика је процењена вредност јавне набавке или понуђена
цена понуђача којем је додељен уговор, као и без обзира на врсту поступка јавне
набавке износи 15.000 динара.

2. Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке мале
вредности и преговарачком поступку јавне набавке без објављивања позива за
подношење понуда:
У поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда, такса износи 40.000 динара, без обзира на то:
- да ли се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете пре или

после истека рока за подношење понуда;
- да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама;
- колика је процењена вредност јавне набавке;
- колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној набавци.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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VII - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку – ЈНМВ 19 / 2015 –
Провизија за коришћење ПОС терминала

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е -
маил):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање
уговора:

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
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2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

ЈНМВ број 19 / 2015 - услуге – Провизија за коришћење ПОС терминала

Редни
број

Услуга прихватања
платних картица на ПОС

терминалима

Учешће картица у
укупном промету
за 1 годину (дин)

Износ
провизије и %

Укупна
вредност провизије

1 2 3 4 3х4

1 Платна картица MasterCard,
Маestro 13.100.000,00

2 Платна картица Visa, Visa
electron 29.150.000,00

3 Платна картица DinaCard 17.000.000,00

Укупно за једну годину       59.250.000,00

Укупно за две године      118.500.000,00

Важење понуде: ___________________ (мин. 30 дана од дана отварања понуде).

Рок за пренос наплаћених средстава________ дана (максимум 2 дана) од дана извршене наплате.

Место извршења услуге у објектима Наручиоца:
редни
број Продајно место Адреса

  1 Апотека РАТКО ПАВЛОВИЋ Ратко Павловић 69 Ниш
   2 Апотека ХИГИЈА Обреновићева 36 Ниш
   3 Апотека ЗДРАВЉЕ Бул. Др Зорана Ђинђића 6 Ниш
   4 Апотека 14.ОКТОБАР Обреновићева 57 Ниш
    5 Апотека 1. МАЈ Књегиње Љубице 3 Ниш

      6 Апотека ЖЕЛЕЗНИЧАР Димитрија Туцовића бб Ниш
7 Апотека МЕДИАНА Бул.Др Зорана Ђинђића 81 Ниш
8 Апотека ЋЕЛЕ КУЛА Синђелићев Трг  24 Ниш
9 Апотека ЋЕЛЕ КУЛА Синђелићев Трг  24 Ниш
10  Огранак апотеке НИШКА БАЊА Српских јунака 2
11 ЈЗИГЛ НОВО СЕЛО Јабланичких партизана 41 Ниш
12 Огранак апотеке  ДЕЛИСКИ ВИС Марина Држића бб Ниш
13 Апотека Др. Миленко Хаџић Хаџићева бб Сврљиг
14 Апотека ЕИ Бул.Цара Константина бб Ниш
15 Апотека РАСАДНИК Старца Вујадина бб Ниш
16 Огранак апотеке ЗДРАВЉЕ Ражањ Партизанска бб Ражањ
17 Апотека ГАЏИН ХАН Милоша Обилића 61
18 Апотека ЧЕГАР Војводе Танкосића бб Ниш
19 Апотека ЧЕГАР Војводе Танкосића бб Ниш
20 Апотека МЕРОШИНА Мерошина Ниш
21 Апотека ДУВАНИШТЕ Мајаковског бб Ниш
22 Јзигл   МАЛОШИШТЕ Шабачка 18 Ниш
23 Апотека БУБАЊ Салвадора Аљендеа бб Ниш
24 Апотека ДУРЛАН ПЛУС Књажевачка 114 Ниш
25 јзигл ДОЊА ВРЕЖИНА VIII Конгреса 1 Доња Врежина
26 Апотека ЦРВЕНИ КРСТ Бул.12.Фебруар бб Ниш
27 Апотека АРНИКА 7.Јули бб Алексинац
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28 Апотека ЖИТКОВАЦ Драгољуба Вујића 27
29 огранак  апотеке ЛЕДЕНА СТЕНА Жртава Фашизма бб Ниш
30 Апотека ДОЉЕВАЦ Дољевац Ниш
31 ЈЗИГЛ МИН Шумадијска 1
32 ЈЗИГЛ Горњи Матејевац Горњи Матејевац
33 ЈЗИГЛ Бранко Бјеговић Инжињера Бирвиша ББ
34 ЈЗИГЛ Пуковац Пуковац

     35 ЈЗИГЛ Никола Тесла Заплањска ББ
36 Апотека Јастребац Булевар 12 Фебруар 82
37 ЈЗИГЛ Тешица Тешица
38 ЈЗИГЛ Витошевац Витошевац

Укупна вредност провизије исказује се у динарима.
Уговорена услуга ће се вршити само до укупног износа расположивих средстава за накнаде по овом
уговору, која су једнака укупној процењеној вредности јавне набавке број ЈНМВ 19 / 2015.

Понуђач мора доставити комплетну понуду за све ставке (услуга) из обрасца понуде које чине
предмет понуде. Ако понуда не садржи све ставке (услуга) неће се разматрати.
Постављање уређаја прати заједничка комисија наручиоца и понуђача, након чега се потписује
Записник о постављању ПОС терминала. Даном потписивања записника почињу да теку међусобна
права и обавезе.

Место и датум Потпис овлашћеног лица:
_______________________ М.П. ______________________
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VIII - МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ 19 / 2015 – Провизија за коришћење ПОС терминала

Модел уговора понуђач попуњава у свим ставкама, оверава печатом и потписује, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава
печатом овлашћени представник групе понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу
уговора се наводе сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

М О Д Е Л У Г О В О Р А

ЈНМВ 19 / 2015 – Провизија за коришћење ПОС терминала
Закључен у Нишу, дана ___________ 2015. године, између:

1. ___________________________________ (назив понуђача / носиоца
посла), из __________________________ (седиште),
ул.__________________________________________ (адреса седишта) коју / га
заступа Директор ____________________________
(у даљем тексту: Извршилац )
Текући рачун (банка): ______________________
ПИБ: ________________
Матични број: __________________

1.1.________________________________________________________
(Остали понуђачи из групе понуђача)

1.2.________________________________________________________
(Остали понуђачи из групе понуђача)

и

2. Апотеке ’’Ниш’’, Ниш, Булевар Др Зорана Ђинђића 6 коју заступа
Директор др.сци.мед. Димитрије Јанковић
(у даљем тексту: Наручилац
Текући рачун број: 840 - 582 - 667 - 67
Управа за трезор – филијала у Нишу
ПИБ: 100334157;
Матични број: 07283741

Основ уговора:
ЈН Број: ______________________
Број и датум одлуке о додели уговора: ______________________
Понуда изабраног понуђача бр. ________ од ____. ____. ______. год.

Попуњава понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подпонуђачима и
овлашћени члан групе понуђача.
Понуђач ће део уговорених услуга извршити преко подпонуђача:
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1. ______________________________________,са седиштем___________________________,
ПИБ________________, матични број____________________.
2. ______________________________________, са седиштем___________________________,
ПИБ________________, матични број____________________.
 Уколико има више подпонуђача, прилагодити броју подпонуђача.
 Уколико понуђач наступа самостално не попуњавати.
Односно у групи понуђача коју чине:
1. ______________________________________,са седиштем___________________________,
ПИБ________________, матични број____________________.
2. ______________________________________, са седиштем___________________________,
ПИБ________________, матични број____________________.
 Уколико има више учесника, прилагодити броју учесника групе понуђача.
 Уколико понуђач наступа самостално не попуњавати.

Члан 1.
Овим Уговором регулишу се права и обавезе између Наручиоца и Извршиоца у

погледу пружања услуге којом се омогућава безготовинско плаћање код Наручиоца
прихватањем платних картица издања домаћих или страних банака: MasterCard, Maestro,
Visa, Visa electron и DinaCard картице као средстава безготовинског плаћања (у даљем тексту:
уговорене услуге).

Члан 2.
У циљу обављања уговорене услуге Извршилац се обавезује да инсталира ПОС

терминал уређајe којим се омогућава несметан рад у пословним објектима на следећим
адресама Наручиоца:

Продајно место Адреса

Апотека РАТКО ПАВЛОВИЋ Ратко Павловић 69 Ниш
Апотека ХИГИЈА Обреновићева 36 Ниш
Апотека ЗДРАВЉЕ Бул. Др Зорана Ђинђића 6 Ниш
Апотека 14.ОКТОБАР Обреновићева 57 Ниш
Апотека 1. МАЈ Књегиње Љубице 3 Ниш
Апотека ЖЕЛЕЗНИЧАР Димитрија Туцовића бб Ниш
Апотека МЕДИАНА Бул.Др Зорана Ђинђића 81 Ниш
Апотека ЋЕЛЕ КУЛА Синђелићев Трг  24 Ниш
Апотека ЋЕЛЕ КУЛА Синђелићев Трг  24 Ниш
 Огранак апотеке НИШКА БАЊА Српских јунака 2
ЈЗИГЛ НОВО СЕЛО Јабланичких партизана 41 Ниш
Огранак апотеке  ДЕЛИСКИ ВИС Марина Држића бб Ниш
Апотека Др. Миленко Хаџић Хаџићева бб Сврљиг
Апотека ЕИ Бул.Цара Константина бб Ниш
Апотека РАСАДНИК Старца Вујадина бб Ниш
Огранак апотеке ЗДРАВЉЕ Ражањ Партизанска бб Ражањ
Апотека ГАЏИН ХАН Милоша Обилића 61
Апотека ЧЕГАР Војводе Танкосића бб Ниш
Апотека ЧЕГАР Војводе Танкосића бб Ниш
Апотека МЕРОШИНА Мерошина Ниш
Апотека ДУВАНИШТЕ Мајаковског бб Ниш
Јзигл   МАЛОШИШТЕ Шабачка 18 Ниш
Апотека БУБАЊ Салвадора Аљендеа бб Ниш
Апотека ДУРЛАН ПЛУС Књажевачка 114 Ниш
јзигл ДОЊА ВРЕЖИНА VIII Конгреса 1 Доња Врежина
Апотека ЦРВЕНИ КРСТ Бул.12.Фебруар бб Ниш
Апотека АРНИКА 7.Јули бб Алексинац
Апотека ЖИТКОВАЦ Драгољуба Вујића 27
огранак  апотеке ЛЕДЕНА СТЕНА Жртава Фашизма бб Ниш
Апотека ДОЉЕВАЦ Дољевац Ниш
ЈЗИГЛ МИН Шумадијска 1
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ЈЗИГЛ Горњи Матејевац Горњи Матејевац
ЈЗИГЛ Бранко Бјеговић Инжињера Бирвиша ББ
ЈЗИГЛ Пуковац Пуковац
ЈЗИГЛ Никола Тесла Заплањска ББ
Апотека Јастребац Булевар 12 Фебруар 82
ЈЗИГЛ Тешица Тешица
ЈЗИГЛ Витошевац Витошевац

у даљем тексту означени као ''продајна места''.

Члан 3.
Упутство за рад продајног места је писано упутство које садржи детаљне инструкције

за прихватање картица, превенцију злоупотребе и обраду трансакција на продајном месту
Наручиоца, које Извршилац доставља Наручиоцу.

Извршилац се обавезује да Наручиоцу уручи Упутство за рад продајног места
приликом инсталације ПОС терминал уређаја и да изврши обуку овлашћених запослених
Наручиоца за руковање ПОС терминал уређајима.

Наручилац се обавезује да ће се придржавати Упутства за рад продајног места из
става 1. овог члана и њихових измена које му благовремено достави Извршилац.

Члан 4.
Наручилац корисницима платних картица омогућава плаћање под идентичним

условима као код плаћања робе или услуге готовином.
Наручилац се обавезује да неће по сопственој вољи одређивати минималне и/или

максималне износе трансакције као предуслов за плаћање робе или услуге платном
картицом.

Трансакција плаћања, у смислу става 1. овог члана, може се извршити само под
следећим условима:

• корисник картице је лично присутан на продајном месту;
• картица садржи све карактеристичне елементе зависно од врсте картице, према

Упутству за рад из члана 3. овог уговора;
• картица је потписана од стране корисника на месту предвиђеном за потпис;
• картица није оштећена или видно измењена;
• продајно место није добило обавештење од Извршиоца да је картица

поништена или неважећа;
• банка издавалац картице је одобрила трансакцију.

Члан 5.
Наручилац се обавезује да чува своје примерке слипова (рачуне) са ПОС терминала

најмање 24 месеца од датума трансакције.
Слипови са ПОС терминала не смеју се бушити или спајати на начин да се оштете

подаци на слипу, нити се подаци исписани на слипу смеју мењати.

Члан 6.
Наручилац је у обавези да обезбеди да Упутство за рад продајног места буде доступно

запосленима на продајном месту и да запослени доследно примењују све одредбе Упутства
за рад продајног места.

Наручилац је у обавези да се у потпуности придржава сигурносних мера које се
примењују за плаћања платним картицама, а које су прецизиране у Упутству за рад продајног
места.

Члан 7.
Извршилац је дужан да инсталацију ПОС терминала на продајним местима изврши

бесплатно.
ПОС терминали морају бити:
 опремљени „PIN PAD“ уређајима за безбедан унос „PIN“-a, у противном,

Наручилац одбија инсталацију ПОС терминала.
Извршилац је власник ПОС терминала који су инсталирани код Наручиоца.
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Инсталацију ПОС терминала Наручилац ће потврдити потписом овлашћеног лица на
Записнику о инсталирању ПОС терминала.

Наручилац је у обавези да обезбеди следеће услове за инсталацију ПОС терминала:
• одреди место за смештај ПОС терминала;
• обезбеди струјне инсталације и телефонске линије до места инсталирања ПОС

терминалаи и да сноси трошкове коришћења телефонских линија и електричне енергије;
• осигура присуство својих овлашћених запослених на обуци за правилно

руковање ПОС терминалом.

Члан 8.
Извршилац се обавезује да ће бесплатну обуку за руковање ПОС терминалом

обезбедити по потписивању Уговора, а након извршене инсталације ПОС терминала према
заједнички договореним терминима.

Извршилац је дужан да писмено обавести Наручиоца о евентуалним изменама у
области прихвата платних картица, и то са аспекта врсте картице и картичне технологије и
нових ПОС функционалности. Уколико дате измене захтевају додатну обуку за руковање ПОС
терминалом, Извршилац је дужан да исту организује.

Члан 9.
Извршилац је дужан да има организациону јединицу за техничку подршку и да

обезбеди кориснички сервис 24 сата дневно, седам дана у недељи.
Извршилац се обавезује да обезбеди поправку неисправног ПОС терминала у року од

72 (седамдесетдва) сата од пријема обавештења о неисправности.
У случају квара који изискује замену инсталираног ПОС терминала, Извршилац је

дужан да обезбеди замену истог новим, што ће бити регулисано посебним Записником о
инсталацији.

Члан 10.
Уговорена услуга ће се вршити само до укупног износа расположивих средстава за

накнаде по овом уговору, која су једнака укупној процењеној вредности јавне набавке број
ЈНМВ 19 / 2015 за период од наредне две године, од (попуњава Наручилац) динара а по
годинама : у 2015 (попуњава Наручилац) динара,  у 2016 (попуњава Наручилац) динара, у
2017 (попуњава Наручилац) динара.

Члан 11.
Накнаде за прихват Картица као средства плаћања, које Наручилац плаћа Извршиоцу,

износе:
 за прихват MasterCard картица, накнада је _____ % од примљеног промета,
 за прихват Maestro картица, накнада је _____ % од примљеног промета,
 за прихват Visa картица, накнада је _____% од примљеног промета,
 за прихват Visa electron картица, накнада је _____% од примљеног промета,
 за прихват Dina картица, накнада је _____ % од примљеног промета.

Уколико за време трајања овог Уговора ступи Закон којим ће се регулисати
висине банкарских провизија на трансакције платним картицама примењиваће се само
оне провизије које су повољније у односу на висину провизија које су дефинисане
овим Уговором.

До промене уговорене провизије може доћи само уз обострану сагласност уговорних
страна.

Члан 12.
Извршилац се обавезује да у року oд ___________ дана (максимум 2 дана) од дана

оствареног промета Наручиоца, на текући рачун Наручиоца уплати Наручиоцу вредност
износа оствареног промета умањеног за износ провизије дефинисане у члану 11. овог
уговора.
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Извршилац се обавезује да Наручиоцу у писаној форми достави збирни извештај по
свим картицама, најкасније до 05. у месецу о свим транакцијама реализованим у претходном
месецу.

Члан 13.
Наручилац је у обавези да на писани захтев Извршиоца у року од 5 (пет) радних дана

достави, зависно од захтева Извршиоца, оригинале или копије потписаних архивираних
слипова и других расположивих докумената (фискални рачун и сл.).

Извршилац има право да износ са збирног извештаја о промету, односно збирног слипа
умањи и да Наручиоцу плати тако умањени износ у случају рекламираних трансакција за које
се у рекламационом поступку утврди да представљају грешку Наручиоца.

Члан 14.
Наручилац је обавезан да писменим путем обавести Извршиоца о свим својим

статусним и другим битним променама (нпр. промена: пословног имена, адресе, броја
трансакционог рачуна, делатност итд.) одмах по њиховом ступању на снагу.

Члан 15.
Наручилац се обавезује да обавести Извршиоца о потреби одржавања обуке за

коришћење ПОС терминала за сваког новог запосленог који у оквиру радних обавеза користи
ПОС терминал за наплату робе и услуга.

Извршилац ће након примљеног писменог обавештења ступити у контакт са
Акцептантом око договора о термину одржавања обуке.

Извршилац не наплаћује услугу ове обуке.

Члан 16.
Наручилац је у обавези да изложи MasterCard, Maestro, Visa, Visa electron, DinaCard

ознаке на местима које на продајном месту одреди Извршилац, како би се јавност
информисала о прихватању наведених картица на том продајном месту.

Ознаке Наручиоцу обезбеђује Извршилац бесплатно.
Наручиоцу је, уз обавезно претходно одобрење Извршиоца, дозвољено да користи

ознаке MasterCard, Maestro, Visa, Visa electron, DinaCard у свом материјалу само у
случајевима који корисницима (купцима) имплицирају прихваћеност наведених картица као
средстава плаћања робе и услуга.

Члан 17.
Наручилац је дужан да поштује законске прописе о заштити података о личности и да

чува пословне тајне Извршиоца у складу са законским прописима и општим условима
пословања Извршиоца за услуге које су предмет овог уговора.

Опште услове пословања Извршиоца за услуге које су предмет овог уговора,
Извршилац, најкасније на дан закључења овог уговора, предаје Наручиоцу.

Члан 18.
ПОС терминале који се налазе код Наручиоца, а власништво су Извршиоца,

Наручилац је дужан да врати Извршиоцу у исправном стању, након истека периода на који је
овај уговор закључен или раскида овог уговора.

Члан 19.
Свака уговорна страна има право да без навођења разлога за раскид, раскине овај

уговор, уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана, који почиње да тече од дана уручења другој
уговорној страни обавештења о раскиду, у писаној форми.

У случају раскида Уговора из разлога утврђених претходним ставом, Наручилац је
обавезан да прихвата картице до истека раскдиног рока из става 1. овог члана. Након истека
отказног рока Наручилац је у обавези да омогући Извршиоцу деинсталирање и преузимање
ПОС терминала.

Деинсталирање и преузимање ПОС терминала Извршилац не наплаћује Наручиоцу.
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Члан 20.
Све обавезе Наручиоца и Извршиоца по овом уговору које су настале у духу добрих

пословних обичаја и нису предмет судског спора, остају на снази до њиховог испуњења и у
случају раскида Уговора.

Члан 21.
На основу Одлуке Управног одбора Апотеке Ниш дел. број 01-197 од 29. 04. 2015.

године  о давању сагласности за преузимање обавеза по основу вишегодишњих уговора,
Уговор се закључује на период од  две године у односу на дан ступања на снагу, а ступа на
снагу даном потписивања од стране уговорних страна.

Сходно томе обавезе које доспевају по овом основу биће укључене у финансијске
планове Корисника за наредне двегодине.

Обавезе које доспевају  по овом уговору у нардној буџетској години биће реализоване
највише до износа сресдтава који ће за ту намену  бити одобрена у тој буџетској години.

Без обзира на рок важења утврђен у ставу 1 овог члана, овај уговор престаје када се на
име накнаде за извршене уговорене услуге исцрпe средства из члана 10. овог уговора.

Члан 22.
Овај уговор на општи начин уређује права и обавезе уговорних страна у погледу

пружања услуге којом се омогућава безготовинско плаћање код Наручиоца прихватањем
платних картица издања домаћих или страних банака: MasterCard, Maestro, Visa, Visa electron,
DinaCard картице као средстава безготовинског плаћања.

За све што није посебно уређено овим уговором, примењују се општи услови
пословања Извршиоца за услуге које су предмет овог уговора, укључујући и евентуалну
обавезу Наручиоца и Извршиоца да за уређење одређених међусобних права и обавеза која
нису уређена овим уговором закључе посебан уговор.

Члан 23.
Све евентуалне измене и допуне овог уговора регулисаће се уз обострану сагласност

уговорних страна путем анекса овог уговора.

Члан 24.
За све спрове из овог уговора и у вези са овим уговором, уговорне стране уговарају

месну надлежност суда у Нишу.
Члан 25.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих 2 (два) за
Наручиоца, а 2 (два) за Извршиоца.

У Г О В О Р Н Е С Т Р А Н Е :

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне референце

Извршилац Наручилац
Апотека Ниш

Директор, Директор,

___________________________ ____________________________
Др сци. мед. Димитрије Јанковић
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IX - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ЈНМВ 19 / 2015 Провизија за коришћење ПОС терминала
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ [навести

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: М.П. Потпис понуђача
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X - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуге - Провизија за коришћење ПОС терминала ЈНМВ број 19 /
2015 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач,
односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу
закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XII - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ
ОБЕЗБЕЂЕЊА - ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ

Јавна набавка мале вредности, ЈНМВ 19 / 2015 услуге - Провизија за коришћење
ПОС терминала

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА - ЗА ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора, издати Наручиоцу
инструмент обезбеђења уговорних обавеза – бланко сопствену меницу, за добро извршење
посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а
уз исту мора бити достављено
- попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности понуде.
- уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Прилог уз ову изјаву: бланко сопствену меницa, за добро извршење посла - попуњено и
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _________________________________________ из ___________________
(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке добара - ЈНМВ 19 / 2015 услуге - Провизија за коришћење ПОС
терминала поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: М.П. Потпис понуђача

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


