Галеника а.д. Београд
Батајнички друм бб, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Резервни делови за технолошку опрему иноиспоручиоца
KILIAN Tableting GmbH

Јавна набавка број 14/2015

Београд, Октобар 2015 године
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I
OПШТИ
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:
Галеника а.д. Београд
Батајнички друм бб, Београд,
http://www.galenika.rs/

2. Врста поступка
Јавна набавка спроводи се у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда у складу са Законом о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 68/2015).

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка добара.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о
јавној набавци.

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана, од дана
отварања понуда.

6. Контакт
Лице за контакт: Предраг Марић, телeфон 011/331 46 07,
e-mail: pmaric@galenika.rs
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II
ПОДАЦИ
О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке
Предмет јавне набавке је набавка добара резервни делови за
технолошку опрему иноиспоручиоца KILIAN Tableting GmbH

Назив и ознака из општег речника: разни резервни делови–
34913000.
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне
документације.
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III
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Место испоруке добара
Место испоруке добара је на локацији наручиоца на адреси, Батајнички
друм бб, Галеника а.д.Београд.

2. Примопредаја резервних делова
По пријему добара, овлашћени представници Наручиоца састављају
Записник који потписују и оверавају.
3. Гаранција
Понуђач је дужан да гарантује квалитет делова, а у складу са
техничком спецификацијом тако да обезбеди правилно и несметано
функционисање опреме.
4. Реклaмација
Уколико Наручилац констатује сметње у функционисању опреме
уграђеног резервног дела а које нису могле бити констатоване записником,
понуђуч је дужан да о свом трошку у року од (биће преузето из образца понуде)
_____ дана изврши замену неисправног дела исправним, и тиме омогући
несметано функционисање опреме.
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IV
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)
И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
-

Обавезни услови (члан 75. Закона)

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
Доказ за правно Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
лице: односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
Доказ за Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
предузетнике: односно из одговарајућег регистра.
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;
Доказ за правно - Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног
лице: суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
- Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је
да достави доказ за сваког од њих.

5

Доказ за Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
предузетнике и полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
за физичка лица: 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 (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
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3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања позива за подношење понуда;
Доказ за правно Потврда привредног и прекршајног суда да му није
лице: изречена мера забране обављања делатности, или потврда
Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена
мера забране обављања делатности.
Доказ за Потврда прекршајног суда да му није изречена мера
предузетнике: забране обављања делатности или потврда Агенције за
привредне регистре да код овог органа није регистровано,
да му је као привредном субјекту изречена мера забране
обављања делатности.
Доказ за Потврда прекршајног суда да му није изречена мера
физичко лице: забране обављања одређених послова.
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда и мора бити
издат након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки.
-

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;

Доказ за правно Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
лице: измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода.
Доказ за Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
предузетнике: измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
Доказ за Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
физичко лице: измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда
-

да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.

Доказ за правно
лице:
Доказ за Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача
предузетнике: која је саставни део конкурсне документације.
Доказ за
физичко лице:
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Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78.
Закона о јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде
достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), али су
обавезни да у понуди наведу да су регистровани као понуђачи у Регистру
понуђача који води Агенција за привредне регистре.
На основу члана 79. Закона о јавним набавкама (начин достављања
доказа), ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да
ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
-

Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке
делимично поверава подизвођачу
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне
набавке делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу дужан је да наведе 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.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор
између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у
уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ
код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености
обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2),
3) и 4).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на
број подизвођача.
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.
4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе
понуђача
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове
из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл.
75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3) и 4), а
додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не
одреди другачије.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће
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поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача 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 који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према наручиоцу.
Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним
копијама.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора
писмено затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије
за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана
позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Уколико наручилац затражи доставу оригинала или оверених
копија свих или појединих доказа понуђач је дужан да их достави у
остављеном року у противном наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца
о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне
набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора,
односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни
на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на
којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.
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V
ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ
И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Предмет преговарања су: укупна понуђена цена.
Поступку преговања ће се приступити непосредно након отварања понуда,
са понуђачем који достави понуду. Преговарање ће се вршити у више
корака, све док понуђач који учествују у поступку преговарања не да своју
коначну цену.
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора
предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку
отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од
стране законкског заступника понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача, самовољно и без предходне најаве
наручиоцу, не приступи једној од заказаних рунди у преговарачком
поступку, сматраће се да његова предходна понуда (са претходно
договореном ценом) има карактер коначне понуде.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане
у првобитно достављеној понуди.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена
цена не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом
проверава квалитет предмета набавке.
Наручилац је дужан да води записник о преговарању
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ИЗЈАВА

којом
понуђач:_____________________________________________________________________
__
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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ИЗЈАВА

којом

понуђач:

_______________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Понуђач попуњава, потписује и оверава Изјаву уколико је ималац
права интелектуалне својине.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом

понуђач

_______________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом

понуђач

_______________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
гарантује да је подизвођач ____________________________ из ________________
ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Понуђач попуњава, потписује и оверава Изјаву уколико је подизвођач
ималац права интелектуалне својине.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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ИЗЈАВА

којом

члан

групе:

____________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, и заштити животне средине.

М.П.
овлашћеног лица
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Потпис

ИЗЈАВА

којом

члан

групе:

_______________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Члан групе попуњава, потписује и оверава Изјаву уколико је ималац
права интелектуалне својине.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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ИЗЈАВА

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу
____

%

укупне

вредности

набавке,

а

што

се

односи

на:

____________________________________

Напомена:

Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу
не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета
набавке који ће се извршити преко подизвођача.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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V
УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Подаци о језику
Понуда може бити сачињена и на страном и на српском језику, као
и сва документа у понуди.
-

Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања
понуде
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у
обрасце који су саставни део конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у
целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати
или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не
оштете листови или печат.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне
набавке делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор
између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у
уговору.
Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке
понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке 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 понуђача 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) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење
уговора.
Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди
конкурсном документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у
одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује
члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу
понуђача пред наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу“ се не
попуњава. Све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу
попуњавају, потписују и оверавају сви чланови групе.
- Подношење понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
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Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да
иста буде примљена од стране наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за
подношење понуда.
Понуде се достављају у писаном облику или на српском језику или
на страном језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се
приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати
писани текст „ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ”, назив и број јавне набавке, а на
полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.
Понуде се достављају на адресу: Батајнички друм бб, Београд. Неблаговременом
ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до датума и часа
одређеног у позиву за подношење понуда.
Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда,
понуђачима вратити неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком
да су поднете неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
4. Понуда са варијантама није дозвољена
5. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или
опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.
6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више
заједничких понуда.
7. Подизвођач
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне
набавке делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу дужан је да наведе 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.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор
између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у
уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ
код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености
обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2), 3) и 4) Закона о јавним набавкама), И
УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на
број подизвођача.
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.
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8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке 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 понуђача 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.
Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди
конкурсном документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у
одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
9. Валута и цена
Цена мора бити фиксна, исказана у еврима, без пореза на додату
вредност, са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке. Укупна вредност Уговора не може прећи
износ од 50.000,00 ЕУР. Пре испоруке траженог добра, Понуђач је дужан да
добије сагласност од Наручиоца о начину испоруке ( Incoterms 2010 ).
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Наручилац се обавезује да ће уговорену цену добара плаћати у
законски предвиђеном року након извршене испоруке добара. Биће прихваћено и
авансно плаћање.
11. Средства финансијског обезбеђења
Банкарска гаранција за добро извршење посла
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да у тренутку
закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу
oригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од
вредности уговора, која мора трајати најмање 30 дана дуже од рока трајања
уговора.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и
платива на први позив, без приговора.
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања (уколико је тражио
аванс). Изабрани понуђач се обавезује да најкасније у року од 10 дана од дана
закључења уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног
плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног
аванса, и мора да траје наjкраће до правдања аванса.
12. Заштита података наручиоца
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које
понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
20

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању
поверљивих података.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да
их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.
13. Заштита података понуђача
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима
садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је
као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити
давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди.
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.
14. Додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде
Заинтересована лица могу тражити у писаном облику додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана
пријема захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Питања треба упутити на адресу Галеника а.д. Београд, Батајнички
друм бб, Београд-Земун уз напомену „Објашњења – јавна набавка број 14/15”,
чији је предмет „набавка добара, резервни делови за технолошку опрему KILIAN
Tableting GmbH., предајом на писарници наручиоца или на mail:
pmaric@galenika.rs
15. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
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 може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке
рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је
јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
16. Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа
понуђена цена.
Понуђена цена на основу које ће се вршити рангирање понуда је
укупна цена добара дата у Обрасцу понуде конкурсне документације.
17. Накнада за коришћење патента
Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
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18. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно
заинтересовано лице.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње наручиоца.
У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста
поступка, садржина позива или конкурсна документација наручиоца, захтев за
заштиту права може се поднети најкасније седам дана пре истека рока за
подношење понуда. У наведеном случају благовремено примљене понуде код
наручиоца, неће бити враћене понуђачима. После доношења одлуке о додели
уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема
одлуке.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје
наручиоцу непосредно у току радног времена Наручиоца (7:30 до 15:30) или
поштом са повратницом.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено
доставља Републичкој комисији.
Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да
изврши уплату прописане таксе у износу од 40.000,00 динара на текући рачун
број: 840-742221843-57, шифра плаћања: 253, позив на број 9750-016, сврха:
Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије и достави
потврду привредног субјекта (банке или поште) да је извршена уплата прописане
таксе коначно реализована.
Доказ мора садржати јасан печат банке (поште) и потпис
овлашћеног лица са видљивим датумом реализације уплате и јасно назначен број
јавне набавке (14/15) за коју се предметни захтев подноси.
19. Обавештење о закључењу уговора
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је
додељен уговор у року од осам дана, од дана истека рока за подношење захтева за
заштиту права.
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ИЗЈАВА
о чувању поверљивих података

(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке
који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и
приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и
подизвођаче, и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и
откривања као пословну тајну, које могу бити злоупотребљене у безбедносном
смислу.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да
из чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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VI
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуда у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда за набавку добара- резервни
делови за технолошку опрему иноиспоручиоца KILIAN Tableting GmbH. за
Наручиоца Галеника а.д. Београд, објављеног на Порталу јавних набавки
подносимо понуду, број _______________ од ____. ____. 2015. године,
(попуњава понуђач), као:

а) самосталну понуду;
б) заједничку понуду;
Учесници у заједничкој понуди (навести учеснике):
• ___________________________________________________;
• ___________________________________________________;
• ___________________________________________________;
ц) понуду са подизвођачем:
Подизвођачи (навести учеснике):
• ___________________________________________________;
• ___________________________________________________;
• ___________________________________________________;

Место и датум,

Понуђач

_____________, _____. ____. 2015. год.
______________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача
Матични број понуђача
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ)
Шифра регистроване
основна делатност

делатности

и

Обвезник ПДВ (ДА/НЕ)
Име и презиме особе за контакт
Електронска адреса понуђача
Телефон
Телефакс
Број рачуна понуђача и назив банке
Директор, власник, оснивач
Лице овлашћено за потписивање уговора

ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А)
Б)
В)

САМОСТАЛНО
СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
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.
Место и датум,
_____________, _____. ____. 2015. год.
______________________

Понуђач

(потпис и печат овлашћеног лица)
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Рок важења понуде:________ дана од дана јавног отварања понуда.
Рок за отклањање грешака ________ дана.
Рок испоруке ________ дана (најдуже 50 дана)
Начин плаћања___________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Цена предметних добара биће преузета из техничке спецификације
конкурсне документације.

Понуђач
М.П.
Дана: ___.___.2015.године
___________________________
потпис овлашћеног лица
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1

Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Шифра регистроване делатности
основна делатност

и

Име и презиме особе за контакт
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке
извршити подизвођач
Телефон
Телефакс
е-mail
2)

који

ће

Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Шифра регистроване делатности и
основна делатност
Име и презиме особе за контакт
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке
извршити подизвођач
Телефон
Телефакс
е-mail

Датум

који

ће

Понуђач
М. П.

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико имају 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.
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Шифра регистроване делатности и
основна делатност
Име и презиме особе за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail
Послови који ће бити поверени члану
групе понуђача

2)

Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Шифра регистроване делатности и
основна делатност
Име и презиме особе за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail
Послови који ће бити поверени члану
групе понуђача
Понуђач
М. П.

Датум

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико је 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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TЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Спецификација делова
које је потребно обезбедити ради несметаног
функционисање опреме дати су у следећој табели.
Листа делова за машине Kilian Synthesis 500, серијски број 707443 и 707444
Item
20
30
40
50
70

Kilian
Part
Num.
10238937
10238938
10250750
10218482
10250749

80
90
100
110
120
130

10218245
10218216
10228248
10220919
10212304
10232791

140

10244223

150

10232789

160
165

10232790
10243019

170

10227036

180

10221484

190

10221920

191

226933

200
210
221
222
223

10220747
10222697
10196406
10196408
10196409

224

10243793

230
240
250
270
280

10221639
10224487
10228588
10220225
10224152

290

10228804

300
330
350

10228803
10218224
10211611

Description
Fill cam "EU-D" F=12MM
Fill cam "EU-D" F=16MM
Control cam, upper part, EU-D
Catch cam;tool:EU-D
control cam upper part, EU-B, SYN500
Catch cam to dosing cam, EU-B,
SYN500
Link track
Dosing cam KTS 500
Ejection cam SYN500+SYN700
Supporting roller 20x52x25
Toothed belt with 140 teeth
Tooth belt with 67 teeth for hardness
tester RQ100/4
Toothed belt, 96 teeth for rotating plate
RQ100/4
Toothed belt, 106 teeth for thickness
tester RQ100/4
Push seal
Punch bellow for upper punch "EU/TSMD" penetration depth 6 mm
Punch bellow for lower punch, "EU/TSMD"
Punch bellow for upper punch EUB/TSM-B
Punch bellow for lower punch EU-B/TSMB
Profile seal - hollow body 5200014
Sealing segment/bronze, for fill shoe
Dosing element "ABN2S"
Dosing element "ABN10S"
Dosing element "ABN20S"
Profil rubber ring gasket for die table
Synthesis 500
Scraper ring;AUNI SF(2)19-26-4,6 EUB/TSM-B
Scraper EU-D/TSM-D 25,35-35-5,8
Clip/scraper ring for EU/TSM-D
Ejection segment;tool:EU-B KTS500
Cam for tablet scraper at blow out
Scraper
(machine
with
eccenter
adjustment), back, KTS 500
Scraper
(machine
with
eccenter
adjustment), front, KTS 500
Control cam-top;tool:EU-B KTS 500
Pressure roller D=210 KTS1000
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pcs.
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
50
50
60
25
9
Meters
3
4
2
2
2
100
75
40
2
2
2
2
1
3

Unit price

Total price

360
Item
370

10211777
Kilian
Part
Num.
10211791

380
390
400
410
420
430
440

10228578
10243235/1
10221081
10221094
10226394
10228576
10234694

Cylindrical
roller
SKF-NNF5018-ADA-2LSV ALT.

bearing
2

Description
Snap ring WR140 FA.INA

pcs.
4
9
Meters
4
4
2
2
2
2

228578 Seal profile; KTS700
Torque support
Masking tape for die plate
Masking tape for die table
Gas strut
Sealing ring
Sealing ring with grease

М.П.
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Unit price

Total price

Потпис овлашћеног лица

IX
ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач
и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на
страни наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним
набавкама понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

Укупан износ трошкова:

М.П.
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Потпис овлашћеног лица

X

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

М.П.
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