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ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. Подаци о Наручиоцу:
Галеника а.д. Београд
Батајнички друм бб, Београд,
www.galenika.rs

2. Врста поступка
Тендерски поступак у складу са Правилником о набавци добара, услуга и радова у
акционарском друштву Галеника а.д. Београд .
3. Предмет набавке
Предмет набавке је набавка добара.
4. Циљ поступка
Поступак набавке спроводи се ради закључења уговора на период од једне године.
5. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана, од дана пријема понуда.
6. Контакт
Лице за контакт: Ана Томић, е-маil: аtomic@galenika.rs
Дарко Хрушкар, е-маil: dhruskar@galenika.rs
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ПОДАЦИ
О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке
Предмет набавке је набавка добара – Средства личне заштите.
2. Врста и опис предмета набавке саставни је део конкурсне документације.
3. Предметна набaвка је обликовaна по партијама.
Опис партијa

Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назив партије
Заштитне ципеле
Заштитне сaндале
Обућа за ЕX простор
Заштитна и радна одећа
Мајице, чарапе
Материјал за једнократну употребу
Назувице за апарат Мегафарм
Заштита руку
Заштита лица, главе и тела
Заштита дисајних органа

4. Наручилац за сваку партију закључује уговор.
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Предмет набавке:
Предмет набавке је набавка добара – Средства личне заштите.
2.Meсто испоруке добара
Meсто испоруке добара је на локацији наручиоца на адреси, Батајнички друм бб, Галеника
а.д, Београд.
3. Начин и рок испоруке добара
Рок испоруке не може бити дужи од 10 дана од пријема захтева наручиоца.
Наручиоц захтев упућује усмено (путем телефона) или писаним путем. Писани захтев наручилац
упућује електронски (e mail) или (факсом).
Испорука добара вршиће се сукцесивно према количини коју одреди Наручилац.
Наручилац задржава право да наручи и преузме мање или веће количине добара од количина датих у
спецификацији са техничким карактеристикама која је саставни део понуде, а у оквиру купопродајне
цене.
4. Квантитативно-квалитативна примопредаја
Квантитативно-квалитативна примопредаја добара врши се на локацији Наручиоца од стране
овлашћеног лица Наручиоца у присуству овлашћеног представника понуђача и то:
- бројањем на основу отпремнице понуђача
По завршетку квантитативно-квалиативне примопредаје, уколико се утврди да су испоручена добра
одговарајућег квалитета, овлашћени представник Наручиоца потписије отпремницу.
Уколико се констатује да предметна добра не одговарају количини или/и квалитету из понуде и
поруџбенице Наручиоца, Овлашћено лице наручиоца је дужно да одмах, а најкасније 5 дана по
извршеној испоруци обавести понуђача о уоченом недостатку, у случају утврђених недостатака у
квалитету и квантитету, понуђач је дужан да иста испоручи и замени у року који не може бити дужи
од 10 дана од дана пријема рекламације.
.
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ИЗЈАВА
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу понуђач
____________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове за учешће у тендерском
поступку набавке број 2 за 2016. годину, чији је предмет набавка добара – Средства личне заштите и
то:

1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар

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

3.

Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објављивања односно слања позива за подношење понуда

4.

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији

5.

Понуђач мора да поседује важећи дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет набавке.

6.

Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно
претходни стечајни поступак.

7.

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.

8.

Да располаже неопходим пословним и финансијским капацитетом.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
2. 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.
3. Подношење понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
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 понуде.
Понуде се достављају у писаном облику на српском 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 набавке и партију, а на полеђини назив, број телефона и
адресу понуђача. Понуде се достављају на адресу: Батајнички друм бб, Београд.
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. Валута и цена
Понуђач је дужан да искаже цену тражених добара у динарима без ПДВ-а и иста мора да
садржи све основне елементе структуре цене тако да понуђена цена покрива трошкове испоруке предметних
добара као и све остале зависне трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Понуђена цена је фиксна и
не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом
51. Правилника о набавци доабра , услуга и радова у акционарском друштву Галеника а.д. Београд.
7. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Наручилац се обавезује да ће уговорену цену добара плаћати у законски предвиђеном
року не краћем од 30 дана након извршене испоруке добара. Достављен рачун мора да садржи број и
датум закљученог Уговора.
8. Заштита података наручиоца
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
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.
9. 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
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подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
10. 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.Наручилац ће заинтересованом лицу послати одговор у
писаном облику и истовремено ту информацију објавити на својој интернет страници.
Питања треба упутити на адресу Галеника а.д. Београд, Батајнички друм бб, БеоградЗемун уз напомену „Објашњења – набавка број 2/2016”, чији је предмет набавка добара „Средства личне
заштите.”, предајом на писарници наручиоца или на е-маил: аtomic@galenika.rs, dhruskar@galenika.rs
11. 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.
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.
12. Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена.
13. Понуде са истом понуђеном ценом
У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати понуду
са краћим роком испоруке.
14. Накнада за коришћење патента
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
15. Обавештење о изабраном понуђачу
Наручилац ће писменим путем у року од највише 5 дана обавестите све понуђаче који
су доставили понуду за предметну набавку о изабраном понуђачу.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
На основу позива за подношење понуде за набавку добара – Средства личне заштите
број 2/16, дајем понуду како следи:

Понуда број:
Датум:
Понуду подносим за (заокружити):
А. целокупну набавку
Б. партију: (заокружити партију)

Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назив партије
Заштитне ципеле
Заштитне сaндале
Обућа за ЕX простор
Заштитна и радна одећа
Мајице, чарапе
Материјал за једнократну употребу
Назувице за апарат Мегафарм
Заштита руку
Заштита лица, главе и тела
Заштита дисајних органа

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде, у складу са својом понудом, да их
потпише и овери печатом

Потпис овлашћеног лица

М.П
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име
или скраћени назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка

Потпис овлашћеног лица

М.П.
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ПАРТИЈА 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА
Zaštitne cipele

Рб

1

2

3

4

5
6

Naziv

Zaštitna cipela plitka, bez zaštitne kapne, SRPS EN 20347, lice
od kože, ili kombinacije kože i paropropusnog tekstila, antistatik,
đon poliuretan dvoslojni, neklizajući, otporan na ulja, naftu i
kiseline, paropropusna postava, uložak protiv znojenja, žaba
jezik sa sunđerastim međuslojem radi povećane udobnosti.
Proizvođač Catamount Antares
Zaštitna cipela plitka, sa zaštitnom kapnom, SRPS EN 20345,
zaštitna kapa otpornosti 200 J, lice od kože, ili kombinacije kože
i paropropusnog tekstila, antistatik, đon poliuretan
dvoslojni,neklizajući, otporan na ulja, naftu i kiseline,
paropropusna postava, uložak protiv znojenja, žaba jezik sa
sunđerastim međuslojem radi povećane udobnosti.Proizvođač
Catamount Antares
Zaštitna cipela duboka, sa zaštitnom kapnom, SRPS EN 20345,
zaštitna kapa otpornosti 200 J, lice od kože, ili kombinacije kože
i paropropusnog tekstila, antistatik, đon poliuretan dvoslojni,
neklizajući, otporan na ulja, naftu i kiseline, paropropusna
postava, uložak protiv znojenja, žaba jezik sa sunđerastim
međuslojem radi povećane udobnosti. Proizvođač Catamount
Castor
Zaštitna cipela plitka, BELA (beo đon i lice), sa zaštitnom
kapnom, SRPS EN 20345, zaštitna kapa otpornosti 200 J, lice od
kože, ili kombinacije kože i paropropusnog tekstila, antistatik,
đon poliuretan dvoslojni, neklizajući, otporan na ulja, naftu i
kiseline, paropropusna postava, uložak protiv znojenja, žaba
jezik sa sunđerastim međuslojem radi povećane udobnosti.
proizvođač Exena Ginger
Zaštitne čizme gumene bez zaštitne kapne SRPS EN 20347,
otporne za rad na niskim temperaturama, termoizolovane.
Antistatik, protivklizni đon. Proizvođač The Welly Polar
PVC čizme sa zaštitnom kapnom SRPS EN 20345, BELE,
antistatik, protivklizni đon proizvođač Cofra Eclypse

kol.

JM

69

par

129

par

113

par

76

par

39

par

12

par

Cena po
jedinici mere
iskazana u
dinarima bez
PDV-a

Ukupna cena
iskazana u
dinarima bez
PDV-a

Напомена: за ставке на којима је наведен назив производа или назив произвођача, нећемо
прихватати понуде за које је понуђен други производ или други произвођач
Укупна цена без ПДВ-а ( збир свих ставки) _______________ динара без ПДВ-а
Рок испоруке добара је _____ дана ( не дужи од два дана) од дана пријема захтева наручиоца.
Рок за отклањање недостатака је ____ дана од дана пријема рекламације.
Услови плаћања ____________________________________

М.П

Потпис овлашћеног лицa
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ПАРТИЈА 2
СПЕЦИФИКАЦИЈА

Zaštitne sandale

Рб

1

2

Naziv

Zaštitne sandala bela,bez zaštitne kapne, SRPS EN 20347, sa licem
izrađenim od goveđe kože 1.3-1.5mm, hidrofobirana 120 min, postava
kožna anilinska 0.9mm. ANTISTATIK, đon PU, otporan na klizanje i
habanje. Lepljeno šivena obuća. Vezivanje čičak trakom. Proizvođač
Kanin Niš
Zaštitne sandala bela,sa zaštitnom kapnom, SRPS EN 20345, sa licem
izrađenim od goveđe kože 1.3-1.5mm, hidrofobirana 120 min, postava
kožna anilinska 0.9mm. ANTISTATIK, đon PU, otporan na klizanje i
habanje. Zaštitna kapa otpornosti 200 J. Lepljeno šivena obuća.
Vezivanje čičak trakom. Proizvođač Kanin Niš

kol.

JM

201

par

442

par

Cena po
jedinici mere
iskazana u
dinarima bez
PDV-a

Ukupna cena
iskazana u
dinarima bez
PDV-a

Напомена: за ставке на којима је наведен назив производа или назив произвођача, нећемо
прихватати понуде за које је понуђен други производ или други произвођач
Укупна цена без ПДВ-а ( збир свих ставки) _______________ динара без ПДВ-а
Рок испоруке добара је _____ дана ( не дужи од два дана) од дана пријема захтева наручиоца.
Рок за отклањање недостатака је ____ дана од дана пријема рекламације.
Услови плаћања ____________________________________
М.П

Потпис овлашћеног лица

11

ПАРТИЈА 3
СПЕЦИФИКАЦИЈА

Obuća za EX prostor

Рб

Naziv

kol.

JM

1

Zaštitne sandale bele, sa zaštitnom kapnom SRPS EN 20345 ,
za EX prostor, plitke, zatvorena peta, kopčanje sa strane čičak
trakom, zaštitna kapa otpornosti 200 J, ANTISTATIK,
proizvođač Panda Lybra

215

par

Cena po
jedinici mere
iskazana u
dinarima bez
PDV-a

Ukupna cena
iskazana u
dinarima bez
PDV-a

Напомена: за ставке на којима је наведен назив производа или назив произвођача, нећемо
прихватати понуде за које је понуђен други производ или други произвођач
Укупна цена без ПДВ-а ( збир свих ставки) _______________ динара без ПДВ-а
Рок испоруке добара је _____ дана ( не дужи од два дана) од дана пријема захтева наручиоца.
Рок за отклањање недостатака је ____ дана од дана пријема рекламације.
Услови плаћања ____________________________________

М.П

Потпис овлашћеног лица

12

ПАРТИЈА 4
СПЕЦИФИКАЦИЈА

Zaštitna i radna odeća

Рб

1
2
3

4
5

6

7
8

Naziv
prsluk vetrootporni sa džepovima Lux Fluo proizvođač ZR
Željezničar
kapa zimska - kačket, vodonepropusna sa zaštitom ušiju
EN812
jakna kombinovana 3 u 1 teget, vodoodbojna sa kapuljačom
poliester sa PU nanosom fluo 3 u 1 (odvojivi uložak sa
mogućnošću skidanja rukava) proizvođač ZR Željezničar
jakna pilot kratka teget, vodoodbojna sa kapuljačom (odvojiv
uložak, mogućnost skidanja rukava) proizvođač ZR
Željezničar
kišna kabanica od poliestera sa PU nanosom 180 g/m²
proizvođač ZR Željezničar
odelo radno pilot dvodelno bluza i pantalone sa tregerima teget boja sa šob lajsnom i paspulom, mogućnost podešavanja
oko zglobova na rukama i nogama čičak trakom, džepovi sa
patnama 35% pamuk, 65% poliester, težina 240g/m²,
vodoodbojno sa reflektujućim detaljima proizvođač ZR
Željezničar
podkombinezon za radno odelo dvodelni
radno odelo kombinezon,teget sa ojačanjima na laktovima i
kolenima 35% pamuk, 65% poliester 240g/m² proizvođač ZR
Željezničar

kol.

JM

30

kom

52

kom

74

kom

70

kom

93

kom

57

kom

22

kom

3

kom

Cena po
jedinici mere
iskazana u
dinarima bez
PDV-a

Ukupna cena
iskazana u
dinarima bez
PDV-a

Напомена: за ставке на којима је наведен назив производа или назив произвођача, нећемо
прихватати понуде за које је понуђен други производ или други произвођач
Укупна цена без ПДВ-а ( збир свих ставки) _______________ динара без ПДВ-а
Рок испоруке добара је _____ дана ( не дужи од два дана) од дана пријема захтева наручиоца.
Рок за отклањање недостатака је ____ дана од дана пријема рекламације.
Услови плаћања ____________________________________

М.П

Потпис овлашћеног лица

13

ПАРТИЈА 5
СПЕЦИФИКАЦИЈА

Majice, čarape

Naziv

kol.

JM

1

pamučna majica bela min 160g/m²

944

kom

2

pamučna majica žuta min 160g/m²

52

kom

3

sokna bela 100% pamuk

1080

par

4

sokna žuta 100% pamuk

52

par

Рб

Cena po
jedinici mere
iskazana u
dinarima bez
PDV-a

Ukupna cena
iskazana u
dinarima bez
PDV-a

Укупна цена без ПДВ-а ( збир свих ставки) _______________ динара без ПДВ-а
Рок испоруке добара је _____ дана ( не дужи од два дана) од дана пријема захтева наручиоца.
Рок за отклањање недостатака је ____ дана од дана пријема рекламације.
Услови плаћања ____________________________________

М.П

Потпис овлашћеног лица
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ПАРТИЈА 6
СПЕЦИФИКАЦИЈА
Materijal za jednokratnu upotrebu

Рб

Naziv

kol.

JM

1

kape za jednokratnu upotrebu flis bele

121500

kom

2

kape za jednokratnu upotrebu flis plave

58000

kom

3

nazuvice za jednokratnu upotrebu PVC

58000

kom

4

mantil za jednokratnu upotrebu flis

2370

kom

5

kombinezon za jednokratnu upotrebu flis

400

kom

6

narukavi za jednokratnu upotrebu flis

5500

kom

Cena po
jedinici mere
iskazana u
dinarima bez
PDV-a

Ukupna cena
iskazana u
dinarima bez
PDV-a

Укупна цена без ПДВ-а ( збир свих ставки) _______________ динара без ПДВ-а
Рок испоруке добара је _____ дана ( не дужи од два дана) од дана пријема захтева наручиоца.
Рок за отклањање недостатака је ____ дана од дана пријема рекламације.
Услови плаћања ____________________________________

М.П

Потпис овлашћеног лица

15

ПАРТИЈА 7
СПЕЦИФИКАЦИЈА

Nazuvice za aparat Megafarm

Рб

1

Naziv

nazuvice za aparat Megafarm flis

kol.

JM

69000

kom

Cena po
jedinici mere
iskazana u
dinarima bez
PDV-a

Укупна цена без ПДВ-а ( збир свих ставки) _______________ динара без ПДВ-а
Рок испоруке добара је _____ дана ( не дужи од два дана) од дана пријема захтева наручиоца.
Рок за отклањање недостатака је ____ дана од дана пријема рекламације.
Услови плаћања ____________________________________

М.П

Потпис овлашћеног лица
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Ukupna cena
iskazana u
dinarima bez
PDV-a

ПАРТИЈА 8
СПЕЦИФИКАЦИЈА

Zaštita ruku

Рб

Naziv

kol.

JM

1

rukavice neoprenske debljine min 0.7mm, otporne na
hemikalije dužine min 33cm EN 388, EN374

332

par

2

rukavice gumene debljine 0.55mm, flokirane, dužine 33cm,
otporne na blage hemikalije EN388

730

par

3
4

Nitrilne rukavice sa elektrostatičkim osobinama u skladu sa EN 8000
1149-5, max 2,5x109Ώ.
rukavice močene u PVC sa nitrilom, pamučna osnova, zaštita
782
od hemijskih i mehaničkih rizika, dužine 35cm EN388, EN347

Cena po
jedinici mere
iskazana u
dinarima bez
PDV-a

kom

par

5

rukavice kožne tehničke EN388

231

par

6

zaštitne rukavice za mehaničare i slične delatnosti nadlanica od
pamuka, dlan od mikroporozne PU membrane EN 388

15

par

7

zaštitne zimske rukavice termoizolovane vodootporne EN388

9

par

8

mesarske rukavice SRPS EN 082-1

2

par

9

rukavice kožne za zavarivače sa postavom na ruci i pamučnom
postavom na manžetni dužine oko 40 cm sertifikat tip A, EN
388, EN 407, EN 477, EN12477, EN471.3-1

6

par

Укупна цена без ПДВ-а ( збир свих ставки) _______________ динара без ПДВ-а
Рок испоруке добара је _____ дана ( не дужи од два дана) од дана пријема захтева наручиоца.
Рок за отклањање недостатака је ____ дана од дана пријема рекламације.
Услови плаћања ____________________________________

М.П

Потпис овлашћеног лица
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Ukupna cena
iskazana u
dinarima bez
PDV-a

ПАРТИЈА 9
СПЕЦИФИКАЦИЈА

Zaštita lica, glave i tela

Naziv

Рб

kol.

JM

1

zaštitni šlem EN 397

19

kom

2

zaštitni šlem sa zaštitnim vizirom EN 397

5

kom

388

par

23

par

10

kom

3
4
5

naočare zaštitne, zaštita sa strane, podesive ručice, providno
polikarbonatno staklo EN 166.1.F
zaštitne naočare providno polikarbonatno staklo sa indirektnom
ventilacijom sa elastičnom trakom za podešavanje obima glave
EN 166.1B.3.4
zaštitni kombinezon sa kapuljačom antistatik kategorija 3 3B
EN 14126 ekvivalent Dupont Tychem C

6

zaštitna metalna kecelja za mesare

2

kom

7

zaštitna kecelja sa tregerima dim 90x115 EN 14605

13

kom

8

antifoni za buku - čepići sa trakom EN352-2

442

par

9

antifoni za buku - naušnice EN 352-1

61

par

Cena po
jedinici mere
iskazana u
dinarima bez
PDV-a

Укупна цена без ПДВ-а ( збир свих ставки) _______________ динара без ПДВ-а
Рок испоруке добара је _____ дана ( не дужи од два дана) од дана пријема захтева наручиоца.
Рок за отклањање недостатака је ____ дана од дана пријема рекламације.
Услови плаћања ____________________________________

М.П

Потпис овлашћеног лица
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Ukupna cena
iskazana u
dinarima bez
PDV-a

ПАРТИЈА 10
СПЕЦИФИКАЦИЈА

Zaštita disajnih organa

Naziv

Рб

kol.

JM

1

maska hirurška sa gumicom

7600

kom

2

zaštitna maska respirator sklopiva sa ventilićem FFP1, EN149

3568

kom

3

zaštitna maska respirator sklopiva sa ventilićem FFP3, EN149

10000

kom

4

zaštitna maska panorama (maska za celo lice) SRPS EN136

45

kom

5

odgovarajući filter za zaštitnu masku panorama ABEK2P3
EN141-EN143

128

kom

6

polumaska sa dva filtera EN 140 FFP3

58

kom

Cena po
jedinici mere
iskazana u
dinarima bez
PDV-a

Укупна цена без ПДВ-а ( збир свих ставки) _______________ динара без ПДВ-а
Рок испоруке добара је _____ дана ( не дужи од два дана) од дана пријема захтева наручиоца.
Рок за отклањање недостатака је ____ дана од дана пријема рекламације.
Услови плаћања ____________________________________

М.П

Потпис овлашћеног лица
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Ukupna cena
iskazana u
dinarima bez
PDV-a

Модел уговора
(понуђач попуњава, парафира
и оверава сваку страну чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора)
УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА
-по партијамаРед.бр. ________
закључен у Београду између:
1. Галеника а.д. Београд, са седиштем на адреси: 11080 Земун-Београд, Батајнички друм бб
ПИБ: 100001038, матични број: 07726325 (у даљем тексту: Купац), коју заступа генерални директор Недељко
Пантић, дипл.правник
и
2.__________________ са седиштем на адреси: _______________, ул.____________________
бр._______, ПИБ:____________, МБ:____________, (у даљем тексту: Продавац ), кога заступа
___________________________________ .
Уводне одредбе
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
-

да је Наручилац, спровео тендерски поступак по партијама за набавку добара – Средства личне

заштите;
- да је Продавац у својству Пoнуђача доставио понуду број ____________ од ....... 2016. год. за
Партију (е) _________________ која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни
део;
-

да понуда Продавца потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из
конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора;

-

да је Наручилац доделио уговор о набавци добара за Партију (е) број _____Продавцу
Одлуком број _________од __________2016. године.

Предмет уговора
Члан 2.
2.1. Предмет овог уговора је купопродаја добара _____________________________ по врсти, количини и
техничким карактеристикама одређенe спецификацијом понуде Продавца бр._________
од_________.године за Партију (е) број____, као и техничким спецификацијама предметне набавке, који
су саставни део Уговора. (у даљем тексту: Добра )

Цена
Члан 3.
3.1 Јединичнe ценe Добара из члана 2. овог уговора, са свим трошковима за испоруку добара, као и укупна
цена добара са и без исказаног ПДВ-а, наведене су у спецификацији понуде Продавца број ____________
од ___________ 2016.године
3.2. Укупна уговорена цена Добара из члана 2. овог уговора, са свим трошковима за испоруку Добра износи до
највише ___________ динара без ПДВ-а, односно до највише _____________ динара, са ПДВ-ом.
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3.3. Укупна цена Добара обухвата укупну вредност Добара са трошковима транспорта до места испоруке и све
друге зависне трошкове.
3.4. Уговорене јединичне цене из става 3.1. овог члана су фиксне и не могу бити предмет никаквих накнадних
измена.
Начин и рок плаћања
Члан 4.
4.1. Купац се обавезује да, сваку сукцесивну испоруку плати Продавцу по јединичним ценама из члана 3.
Уговора, у року од ______________ дана од дана испостављања исправног рачуна, а издатог након
извршене испоруке Добара и обострано потписане Отпремнице о квантитативној и квалитативној
примопредаји Добaра из члана 7. Уговора.

Испорука добара
Члан 5.
5.1. Продавац се обавезује да обезбеди транспорт Добара од места отпреме до места испоруке.
5.2. Продавац се обавезује да изврши испоруку Добара одговарајућег квалитета у свему у складу са понудом и
техничким спецификацијама предметне набавке у року од _____ дана од дана пријема поруџбине.
Испорука Добара се врши сукцесивно а према потребама Купца. Купац задржава право да одступи од

процењених количина Добара одређених Конкурсном документацијом и да доставља поруџбине
Продавцу према својим стварним потребама.
5.3. Место испоруке је седиште Купца, а сви трошкови испоруке падају на терет Продавца.
5.4. Добра које се испоручују морaју бити у оригиналном произвођачком паковању, без икаквих оштећења, уз
испоруку Добара Продавац доставља: Сертификат о захтеваном квалитету Добара за испоручена

предметна добра.
Уговорна казна
Члан 6.
6.1. У случају кашњења са испорукoм Добара дуже од 3 дана од уговореног рока, под условом да је до
кашњења дошло кривицом Продавца, Купац има право да захтева уговорну казну у висини од 0,2% за
сваки дан закашњења, а највише до 5% од уговорене вредности неиспоручених Добара.
6.2. Купац има право да износ уговорене казне из члана 6.1. Уговора одбије приликом плаћања уговорене
цене.
6.3. Уговорна казна за кашњење са испорукoм Добара почињe да течe првог наредног дана по истеку
последњег дана уговореного рока за испоруку добара.

Квалитативни и квантитативни пријем
Члан 7.
7.1. Квалитативни и квантитативни пријем се врши у седишту Купца и у складу са процедуром Купца.
7.2 Продавац је дужан да Добра која су предмет набавке испоручује на одговарајући начин, и то у
појединачној или збирној амбалажи, а све у складу са одговарујућим прописима.
Купац задржава право да одступи од процењених количина одређених Конкурсном документацијом.
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7.3. Квантитативно-квалитативни пријем Добара се врши у месту Купца наведеном у поруџбеници од стране
овлашћеног лица Купца у присуству овлашћеног представника Продавца и то:
−
бројањем и мерењем на основу отпремнице Продавца;
−
за добра у оргиналном паковању тако што се утврђује да ли је паковање неоштећено.
По завршетку примопредаје, овлашћено лице Купца оверава отпремницу којом потврђује да су Добра
примљена.
Рекламација

8.1

Члан 8.
Уколико се констатује да предметна Добра не одговарају броју и квалитету, Продавац је дужан да иста
испоручи и замени у року који не може бити дужи од 3 дана од пријема рекламације.
Уколико Продавац не замени неисправне количине, односно не испоручи неиспоручене количине у
предвиђеним роковима, Купац ће имати право на једнострани раскид Уговора и накнаду штете. Сва
предметна Добра неодговарајућег квалитета ће бити враћена искључиво о трошку Продаваца. За сва
мање испоручене односно Добра неодговарајућег квалитета Продавац се обавезује да умањи фактуру
према Купцу за износ неиспоручених односно Добара недговарајућег квалитета.

Безбедност и здравље на раду
Члан 9.
9.1. Продавац је дужан да у складу са Законом о безбедности и здравља на раду, спроводи и контролише
примену мера безбедности и здравља на раду, мера противпожарне заштите и заштите од експлозије, као
и мере за очување животне средине. Продавац је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих
запослених и свих других лица која ангажује приликом испоруке добара које су предмет Уговора,
односно приликом поступања по рекламацијама.
9.2. У случају непоштовања правила БИЗНР које важе код Купца, Купац неће сносити никакву одговорност
нити исплатити накнаде/трошкове Продавцу по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за
рад.

Промена података
Члан 10.
10.1. Продавац се обавезује да без одлагања писмено обавести Купца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из тендерског поступка набавке, која наступи током важења Уговора и да је
документује.
Раскид уговора
Члан 11.
11.1. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и
важиће 1 (једну) годину. Датумом закључења Уговора сматраће се каснији датум потписа једне од
уговорних страна уколико га не потпишу истовремено.
11.2. У случају да једна уговорна страна не извршава или неуредно извршава своје уговорне обавезе, а на
писано упозорење друге уговорне стране, ни у накнадном року од 8 (осам) дана не престане са даљим
кашњењем у извршењу својих уговорних обавеза тј. неуредним извршавањем својих уговорних обавеза,
друга уговорна страна има право на једнострани раскид Уговора, достављањем писменог саопштења
упућеног тој уговорној страни. Уговор се сматра раскинутим даном када је друга уговорна страна
примила обавештење о једностраном раскиду Уговора.
Решавање спорова
12.1.

Члан 12.
Све евентуалне спорове који могу настати из Уговора, уговорне стране ће покушати да реше
споразумно. Уколико уговорне стране не постигну споразум, за решавање спора биће надлежан
Привредни суд у Београду.
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Завршне одредбе
Члан 13.
13.1. Све евентуалне измене и допуне овог Уговора морају бити сачињене у писменој форми и потписане од
стране овлашћених представника обе уговорне стране.
13.2. Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима
може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство
обезбеђења према трећим лицима
13.3. За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
13.4. Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2
(два).

ПРОДАВАЦ

КУПАЦ
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