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На пснпву шлана 61. Закпна п јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и шлана 2. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима
јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Службени гласник РС“, бр.86/15), а у
вези са Одлукпм п ппкретаоу ппступка 02 брпј 40-16 пд 05.02. 2016. гпдине (ред.бр.1.1.1.) Кпмисија
за јавну набавку пбразпвана Рещеоем 02 брпј 40-16 пд 05.02.2016. гпдине
припремила је

КПНКУРСНУ ДПКУМЕНТАЦИЈУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДПБАРА – пратећи канцеларијски материјал за спрпвпђеое избпра за
ппсланике у Скупштину АПВ у 2016.гпдини
- ПТВПРЕНИ ППСТУПАК (ред. бр. 1.1.1.) Садржина кпнкурсне дпкументације:
1) ппшти ппдаци п јавнпј набавци:
(1) предмет јавне набавке (дпбра, услуге, радпви)
(2) ппис сваке партије, акп је предмет јавне набавке пбликпван пп партијама
2) врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, кпличина и ппис дпбара,
радпва или услуга, начин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета, рпк
извршеоа, местп извршеоа или исппруке дпбара, евентуалне дпдатне услуге и сл.
3) техничка дпкументација и планпви;
4) услпви за учешће у ппступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закпна п јавним
набавкама и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих услпва
5)
критеријуми за дпделу угпвпра:
(1) све елемeнте критеријума на пснпву кпјих се дпдељује угпвпр, кпји мпрају бити
пписани и вреднпснп изражени, кап и метoдплпгију за дпделу ппндера за сваки
елеменат критеријума кпји ће пмпгућити накнадну пбјективну прпверу
пцеоиваоа ппнуда;
(2) елементе критеријума, пднпснп нашин, на пснпву кпјих ће нарушилац изрщити
дпделу угпвпра у ситуацији када ппстпје две или вище ппнуда са једнаким брпјем
ппндера или истпм ппнуђенпм ценпм;
6) Пбрасци кпји чине саставни деп ппнуде:
(1) Образац ппнуде;
(2) Образац структуре ппнуђене цене, са упутствпм какп да се ппнуди;
(3) Образац трпщкпва припреме ппнуде;
(4) Образац изјаве п независнпј ппнуди;
(5) Образац изјаве п ппщтпваоу пбавеза кпје прпизлазе из важећих прпписа защтите на
раду, заппщљаваоа и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да
ппнуђаш нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа
ппнуде;
7) мпдел угпвпра;
8) упутствп ппнуђачима какп да сачине ппнуду.
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1) ППШТЕ ППДАТКЕ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(1) ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавки:
Опис предмета набавке: предмет набавке су дпбра - пратећи канцеларијски материјал за
спрпвпђеое избпра за ппсланике у Скупщтину АПВ у 2016.гпдини
Назив и пзнака из ОРН: 30192000 канцеларијски материјал и 30199000 канцеларијски
материјал пд хартије и други материјал
(2) ппис сваке партије, акп је предмет јавне набавке пбликпван пп партијама, назив и
пзнака из ппштег речника набавки:
Ова набавка није пбликпвана пп партијама.
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2) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ , КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА, РАДПВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА,
МЕСТП ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
2)1) врста техничке карактеристике (спецификације):

РЕДНИ
БРПЈ

НАЗИВ ДПБРА

ППИС

1

2

3

1.

Кпверта 300 x 400

Кпверта димензија 300 x 400 мм, бела, папир 100г,
самплепљива са клапнпм са стране (са краће стране)

2.

Кпверта 230 x 330

Кпверта димензија 230 x 330 мм, натрпн 80г,
самплепљива са клапнпм са стране (са краће стране)

3.

Кпверта Б5

Кпверта димензија 175 x 250 мм , рпза 80г,
самплепљива са клапнпм, лепљеое пп дужпј страни

4.

Штампана налепница
"НЕУПОТРЕБЉЕНИ ГЛАСАЧКИ
ЛИСТИЋИ"

Налепница самплепљива, беле бпје са щтамппм у
1(једнпј) бпји, 8 налепница на А4 табаку рицпван на
димензије 105x74мм

5.

Штампана налепница
"ВАЖЕЋИ ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋИ"

Налепница самплепљива, беле бпје са щтамппм у
1(једнпј) бпји, 8 налепница на А4 табаку рицпван на
димензије 105x74мм

6.

Штампана налепница
"НЕВАЖЕЋИ ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋИ"

Налепница самплепљива, беле бпје са щтамппм у
1(једнпј) бпји, 8 налепница на А4 табаку рицпван на
димензије 105x74мм

7.

Штампана налепница
"КОНТРОЛНИ ЛИСТ"

Налепница самплепљива, беле бпје са щтамппм у
1(једнпј) бпји, 8 налепница на А4 табаку рицпван на
димензије 105x74мм

8.

Штампана налепница А5
"ОПШТИНА_БМ"

Налепница самплепљива, беле бпје са щтамппм у
1(једнпј) бпји, 2 налепнице на А4 табаку рицпван на
димензије 210x148,50мм

9.

Налепница самплепљива, бела

Налепница самплепљива, беле бпје, 105x74, 100/1, 1/8

10.

Налепница самплепљива, бела

Налепница самплепљива, беле бпје, 210x148,5; 100/1,
1/2

11.

Натрпн врећа

Отвпрена натрпн врећа, нпсивпсти 50кг, лепљена,
двпслпјни натрпн папир 120г, димензија 60x110x14цм

12.

Картпнска табла

Картпнска табла пд трпслпјнпг картпна димензије 1200 x
800мм, са усешеним жљебпм за фпрмираое преграднпг
паравана "+"
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2)2) квалитет, кпличина и ппис дпбара:
Према траженпј спецификацији.
РЕДНИ
БРПЈ

НАЗИВ ДПБРА

ППИС

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

КПЛИЧИНА

1

2

3

4

5

Кпверта 300 x 400

Кпверта димензија 300 x 400 мм, бела, папир
100г, самплепљива са клапнпм са стране (са
краће стране)

КОМ.

11.500

2.

Кпверта 230 x 330

Кпверта димензија 230 x 330 мм, натрпн 80г,
самплепљива са клапнпм са стране (са краће
стране)

КОМ.

2.300

3.

Кпверта Б5

Кпверта димензија 175 x 250 мм , рпза 80г,
самплепљива са клапнпм, лепљеое пп дужпј
страни

КОМ.

18.400

4.

Штампана налепница
"НЕУПОТРЕБЉЕНИ
ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋИ"

Налепница самплепљива, беле бпје са
щтамппм у 1(једнпј) бпји, 8 налепница на А4
табаку рицпван на димензије 105x74мм

КОМ.

3.120

5.

Штампана налепница
"ВАЖЕЋИ ГЛАСАЧКИ
ЛИСТИЋИ"

Налепница самплепљива, беле бпје са
щтамппм у 1(једнпј) бпји, 8 налепница на А4
табаку рицпван на димензије 105x74мм

КОМ.

3.120

6.

Штампана налепница
"НЕВАЖЕЋИ
ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋИ"

Налепница самплепљива, беле бпје са
щтамппм у 1(једнпј) бпји, 8 налепница на А4
табаку рицпван на димензије 105x74мм

КОМ.

1.800

7.

Штампана налепница
"КОНТРОЛНИ ЛИСТ"

Налепница самплепљива, беле бпје са
щтамппм у 1(једнпј) бпји, 8 налепница на А4
табаку рицпван на димензије 105x74мм

КОМ.

1.800

8.

Штампана налепница
А5 "ОПШТИНА_БМ"

Налепница самплепљива, беле бпје са
щтамппм у 1(једнпј) бпји, 2 налепнице на А4
табаку рицпван на димензије 210x148,50мм

КОМ.

3.600

9.

Налепница
самплепљива, бела

Налепница самплепљива, беле бпје, 105x74,
100/1, 1/8

КУТИЈА

10

10.

Налепница
самплепљива, бела

Налепница самплепљива, беле бпје,
210x148,5; 100/1, 1/2

КУТИЈА

5

11.

Натрпн врећа

Отвпрена натрпн врећа, нпсивпсти 50кг,
лепљена, двпслпјни натрпн папир 120г,
димензија 60x110x14цм

КОМ.

2.500

12.

Картпнска табла

Картпнска табла пд трпслпјнпг картпна
димензије 1200 x 800мм, са усешеним жљебпм
за фпрмираое преграднпг паравана "+"

КОМ.

2.000

1.
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Нарушилац мпже, у складу са шланпм 115. став 1. ЗЈН, тпкпм трајаоа пвпг угпвпра, ппвећати пбим
предмета набавке с тим да вреднпст угпвпра мпже ппвећати максималнп дп 5% пд укупне
вреднпсти пвпг угпвпра, при шему укупна вреднпст ппвећаоа Угпвпра не мпже да буде већа пд
5.000.000,00 динара.

2)3) начин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета:
Квалитативну и квантитативну кпнтрплу и пријем дпбара врщиће представник Нарушипца приликпм
исппруке, уз присуствп представника Дпбављаша, на месту исппруке дпбара, п шему ће се сашинити
Записник п квантитативнпм и квалитативнпм пријему дпабара.
Записник пбпстранп пптписују представници угпвпрних страна.
Укпликп се упше недпстаци у квалитету дпбара или пшигледне грещке, исти ће се кпнстатпвати у
записнику п рекламацији.
Недпстатке утврђене у квалитету дпбара и пшигледне грещке, Дпбављаш мпра да птклпни најкасније
у рпку пд 1 дана пд дана сашиоаваоа записника п рекламацији.

2)4) рпк исппруке:
У рпку дп 5 дана пд дана закљушеоа угпвпра пднпснп даваоа налпга за щтампу пд стране
Нарушипца.
2)5) местп исппруке дпбара:
Нпви Сад, Владике Платпна бб, сппственим превпзпм ппнуђаша.
2)6) евентуалне дпдатне исппруке и сл.:
У предметнпј набавци нису предвиђене дпдатне исппруке.

6/51

3) ТЕХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ
1) Изглед и каректеристике налепница за кпверте (Фпрмат А8, самплепљиве, щтампа текста у црнпј
бпји)

Избпри за ппсланике у Скупщтину АП
Впјвпдине 2016. гпд.

КПНТРПЛНИ ЛИСТ

Избпри за ппсланике у Скупщтину АП
Впјвпдине 2016. гпд.
____________________________________

ВАЖЕЋИ ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋИ

Избпри за ппсланике у Скупщтину АП
Впјвпдине 2016. гпд.
____________________________________

Избпри за ппсланике у Скупщтину АП
Впјвпдине 2016. гпд.
____________________________________

НЕВАЖЕЋИ ГЛАСАЧКИ
ЛИСТИЋИ

НЕУППТРЕБЉЕНИ ГЛАСАЧКИ
ЛИСТИЋИ

2) Изглед и каректеристике налепница за чакпве (Фпрмат А5, самплепљиве, щтампа текста у црнпј
бпји)

ИЗБОРИ ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ АП
ВОЈВОДИНЕ 2016. гпд.
ППШТИНА: _________________________________
БМ: ________________________________________
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4) УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ
НАБАВКАМА И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
4.1. Услпви кпје ППНУЂАЧ мпра да испуни да би мпгап да учествује у ппступку јавне набавке:
Ред.
бр.

4.1.1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

1

да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар

2

да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп
преваре

3

да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји

4

Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје
прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити
живптне средине, кап и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време
ппднпщеоа ппнуде (шл. 75. ст. 2. ЗЈН).
4.1.2. ДПДАТНИ УСЛПВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
финансијски капацитет

5
6
7

/
ппслпвни капацитет
/
технички капацитет
/
кадрпвски капацитет

8
/
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4.2. Услпви кпје ППДИЗВПЂАЧ мпра да испуни, у складу са чланпм 80. ЗЈН да би мпгап да учествује у
ппступку јавне набавке:
Ред.
бр.

4.2.1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

1

да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар

2

да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп
преваре

3

да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји

4

Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје
прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити
живптне средине, кап и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време
ппднпщеоа ппнуде (шл. 75. ст. 2. ЗЈН).
4.2.2. ДПДАТНИ УСЛПВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

5
6
7

финансијски капацитет
ппслпвни капацитет
технички капацитет
кадрпвски капацитет

8
-

Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из
шлана 75. ЗЈН – услпви из ташке 1, 2 и 3 дела 4.2. Кпнкурсне дпкументације. Изјаву за ппдизвпђаша
(услпв из ташке 4.) пптписује ппнуђаш у име ппдизвпђаша.
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4.3. Услпви кпје мпра да испуни СВАКИ ПД ППНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА, у складу са чланпм 81.
ЗЈН, да би мпгап да учествује у ппступку јавне набавке:
Ред.
бр.

4.3.1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

1

да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар

2

да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп
преваре

3

да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји

4

Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје
прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити
живптне средине, кап и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време
ппднпщеоа ппнуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
4.3.2. ДПДАТНИ УСЛПВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
финансијски капацитет

5
6
7

ппслпвни капацитет
технички капацитет
кадрпвски капацитет

8
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75.ЗЈН, услпви
ппд редним брпјем 1., 2., 3. и 4. дела 4.3.1. Кпнкурсне дпкументације.
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4.4.УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
1)прецизнп навпђеое једнпг или више дпказа пдређених Закпнпм и Правилникпм за
сваки пд предвиђених услпва за учешће у ппступку јавне набавке и пргана надлежнпг за оихпвп
издаваое:
Ред.
брпј

4.4.1.ДПКАЗИ
П ИПУОЕНПСТИ ПБАВЕЗНИХ УСЛПВА ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1

извпд из регистра надлежнпг пргана
ПРАВНП ЛИЦЕ:
-извпда из регистра Агенције за привредне регистре пднпснп извпд из регистра
надлежнпг Привренпг суда
ПРЕДУЗЕТНИК:
-извпд из регистра Агенције за привредне регистре пднпснп извпд из пдгпварајућег
регистра
ФИЗИЧКП ЛИЦЕ: -/
прган надлежан за издаваое:
-Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике)
-Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за кпје није надлежан други прган)

2

пптврда надлежнпг суда пднпснп надлежне пплицијске управе МУП-а
*не мпже бити старија пд 2 месеца пре птвараоа ппнуда
*укпликп ппнуђач има више закпнских заступника дужан је да пптврду дпстави за
свакпг закпнскпг заступника
ПРАВНП ЛИЦЕ:
-извпд из казнене евиденције:
1)правнп лице – увереое надлежнпг суда
2)закпнски заступник- увереое надлежне пплицијске управе МУП-а
да правнп лице и оегпв закпнски заступник није псуђиван за:
-некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе,
-кривишна дела прптив привреде,
-кривишна дела прптив живптне средине,
-кривишнп делп примаоа или даваоа мита
-кривишнп делп преваре
ПРЕДУЗЕТНИК:
-извпд из казнене евиденције:
1) увереое надлежне пплицијске управе МУП-а
да предузетник није псуђиван за:
-некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе,
-за кривишна дела прптив привреде,
-кривишна дела прптив живптне средине
-кривишнп делп примаоа или даваоа мита
-кривишнп делп преваре
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ФИЗИЧКП ЛИЦЕ:
-извпд из казнене евиденције:
1) увереое надлежне пплицијске управе МУП
да физишкп лице и оегпв закпнски заступник није псуђиван за:
-некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе,
-кривишна дела прптив привреде,
-кривишна дела прптив живптне средине,
-кривишнп делп примаоа или даваоа мита
-кривишнп делп преваре
прган надлежан за издаваое:
ПРАВНА ЛИЦА:
-извпд из казнене евиденције пснпвнпг суда (кпје пбухвата и ппдатке из казнене
евиденције за кривична дела кпја су у надлежнпсти редпвнпг кривичнпг пдељеоа
Вишег суда) на шијем ппдрушју је седищте дпмаћег правнпг лица пднпснп седищте
представнищтва или пгранка странпг правнпг лица
-извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа (за прганизивани криминал) Вишег
суда у Бепграду
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
-увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе МУП-а за закпнскпг
заступника (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа али и према емсту
пребивалищта).
ПРЕДУЗЕТНИК/ФИЗИЧКА ЛИЦА:
-увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе МУП-а (захтев се мпже
ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта).
3

пптврда надлежнпг ппрескпг пргана и прганизације за пбавезнп спцијалнп псигураое
или пптврда надлежнпг пргана да се ппнуђач налази у ппступку приватизације
*не мпже бити старије пд 2 месеца пре птвараоа ппнуда
ПРАВНП ЛИЦЕ:
-увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле
ппрезе и дппринпсе и
-увереоа надлежне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних
лпкалних јавних прихпда
ПРЕДУЗЕТНИК:
-увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле
ппрезе и дппринпсе и
-увереоа надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву
извпрних лпкалних јавних прихпда
ФИЗИЧКП ЛИЦЕ:
-увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле
ппрезе и дппринпсе и
-увереоа надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву
извпрних лпкалних јавних прихпда
прган надлежан за издаваое:
-Република Србија Министарствп финансија Ппреска управа Регипнални центар ___________ Филијала/експпзитура - ___________ према месту седищта ппрескпг
пбвезника правнпг лица, пднпснп према пребивалищту физишкпг лица, пднпснп
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прпписанпј надлежнпсти за утврђиваое и наплату пдређене врсте јавнпг прихпда.
- Град пднпснп ппщтина – градска пднпснп ппщтинска ппреска управа према месту
седищта ппрескпг пбвезника правнпг лица, пднпснп према пребивалищту физишкпг
лица, пднпснп прпписанпј надлежнпсти за утврђиваое и наплату пдређене врсте јавнпг
прихпда.
*укпликп лпкална (ппщтиснка) ппреска управа у свпјпј пптврди наведе да се дпкази
за пдређене извпрне лпкалне јавне прихпде прибављају и пд других лпкалних
пргана/прганизација/устанпва ппнуђаш је дужан да уз пптврду лпкалне ппреске
управе прилпжи и пптврде псталих лпкланих пргана/прганизација/устанпва
4

Ред.
брпј
1

Свпјерушнп пптписан и пверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
*изјава мпра да буде свпјерушнп пптписана пд стране пвалщћенпг лица ппнуђаша и
пверена пешатпм. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша Изјава мпра бити свпјерушнп
пптписана пд стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена
пешатпм. За ппдизвпђаше Изјаву пптписује ппнуђаш .

4.4.2.ДПКАЗИ
П ИСПУОЕНПСТИ ДПДАТНИХ УСЛПВА ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
финансијски капацитет
-

2

ппслпвни капацитет
-

3

технички капацитет
-

4

кадрпвски капацитет
-

Дпкази п испуоенпсти услпва мпгу се дпстављати у непвереним кппијама, а Нарушилац мпже пре
дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, захтевати пд ппнуђаша, шија је ппнуда на пснпву извещтаја
кпмисије за јавну набавку пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију
свих или ппјединих дпказа.
Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не дпстави на
увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, Нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап
неприхватљиву.
Испуоенпст пбавезнпг услпва из шлана 75. став 2. ЗЈН ппнуђаш дпказује дпстављаоем ИЗЈАВЕ,
кпјпм ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, пптврђује да је ппщтпвап пбавезе кпје
прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне
средине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. став 2. ЗЈН шини саставни деп пве Кпнкурсне дпкументације.
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, Нарушилац мпже да прпвери да ли су дпкументи кпјима
ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана те државе.
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Акп ппнуђаш није мпгап да прибави тражена дпкумента у рпку за ппднпщеое ппнуде, збпг тпга
щтп пна дп тренутка ппднпщеоа ппнуде нису мпгла бити издата пп прпписима државе у кпјпј ппнуђаш има
седищте и укпликп уз ппнуду прилпжи пдгпварајући дпказ за тп, Нарушилац ће дпзвплити ппнуђашу да
накнаднп дпстави тражена дпкумента у примеренпм рпку.
На пснпву шлана 79. став 10. акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају дпкази из
шлана 77. ЗЈН, ппнуђаш мпже, уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и
материјалнпм пдгпвпрнпщћу пверену пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или
другим надлежним прганпм те државе. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН шини
саставни деп пве Кпнкурсне дпкумнетације.
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са
испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеоа
угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на прпписан нашин.
2)навпђеое да се испуоенпст услпва дпказује изјавпм из члана 77. став 4. Закпна п јавним
набавкама ( укпликп се наручилац за ту мпгућнпст ппределип): испуоенпст услпв се НЕ ДОКАЗУЈЕ
Изјавпм из шлана 77. став 4. Закпна п јавним набавкама.
3)прецизнп навпђеое дпказа у случају дпказиваоа испуоенпсти услпва на начин прпписан
чланпм 77. став 5. Закпна: /
4) пбавештеое да ппнуђач није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет
страницама надлежних пргана и да наведе кпји су тп дпкази:
На пснпву шлана 78. став 5. и шлана 79. став 5. ЗЈН лице уписанп у регистар ппнуђаша није дужнп да
приликпм ппднпщеоа ппнуде дпказује испуоенпст пбавезних услпва ( шлан 75. став 1. таш.1 дп 4. ЗЈН)
пднпснп Нарушилац не мпже пдбити кап неприхватљиву, ппнуду затп щтп не садржи дпказ пдређен ЗЈН
или Кпнкурснпм дпкументацијпм, акп је ппнуђаш, навеп у ппнуди интернет страницу на кпјпј су тражени
ппдаци јавнп дпступни.Ппнуђаш има пбавезу да у свпјпј ппнуди јаснп наведе да се налази у регистру
ппнуђаша , укпликп на тај нашин жели да дпкаже испуоенпст услпва из шлана 75. став 1. таш.1 дп 4. ЗЈН.
На пснпву шлана 79. став 5. ЗЈН ппнуђаш није дужан да дпставља следеће дпказе кпји су јавнп
дпступни на интернет страницама надлежних пргана, и тп:
1)извпд из регистра надлежнпг пргана:
-извпд из регистра АПР: www.apr.gov.rs
2)дпкази из шлана 75. став 1. ташка 1) ,2) и 4) ЗЈН
-регистар ппнуђаша: www.apr.gov.rs
5) пбавештеое да ће наручилац у случају када се испуоенпст услпва дпказује изјавпм из члана
77. став 4. Закпна, ппступити у складу са чланпм 79. став 2. и 3. Закпна: испуњеност услова за
учешће у поступку јавне набавке се НЕ доказује изјавом из члана 77. став 4. Закона.
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5) КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА

(1)
елементи критеријума на пснпву кпјих се дпдељује угпвпр, кпји мпрају бити пписани и
вреднпснп изражени, кап и метдплпгију за дпделу ппндера за сваки елеменат критеријума кпј ће
пмпгућити накнадну пбјективну прпверу пцеоиваоа ппнуда:
Укпликп су испуоени сви услпви наведени у кпнкурснпј дпкументацији, критеријум за пцену ппнуда
ради дпделе угпвпра је „најнижа ппнуђена цена“.
Укупна ппнуђена цена ће се утврдити сабираоем свих јединишних цена без ПДВ наведених у
пбрасцу ппнуде.
(2)
елементе критеријума, пднпснп начин, на пснпву кпјих ће наручилац изршити дпделу
угпвпра у ситуацији када ппстпје две или више ппнуда са једнаким брпјем ппндера или истпм
ппнуђенпм ценпм:
Укпликп се накпн струшне пцене ппнуда утврди да два или вище ппнуђаша имају исту укупну
ппнуђену цену, преднпст ће имати ппнуђаш кпји је дап краћи рпк исппруке, а слушају да је су
ппнуђени и исти рпкпви исппруке, преднпст ће имати ппнуђаш кпји је дап дужи рпк плаћаоа.
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6) ПБРАСЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ
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6.1. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ

ППНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДПБАРА – пратећи канцеларијски материјал за спрпвпђеое избпра за
ппсланике у Скупштини АПВ у 2016.гпдини
на пснпву Ппзива за ппднпщеое ппнуда пбјављенпг на Ппрталу јавних набавки и интернет страници
Нарушипца www.skupstinavojvodine.gov.rs дана 08.02.2016. гпдине
1) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
(ппдаци из извпда АПР)
Ппслпвнп име:

Скраћенп ппслпвнп име:
Правна фпрма:
Адреса седишта:
Опщтина:

Местп:

Улица:

Брпј:

Спрат/стан:

Брпј:

Спрат/стан:

Адреса за пријем ппште:
Опщтина:

Местп:

Улица:

Адреса за пријем електрпнске ппщте:
Матишни брпј:
ПИБ:
Пснивач (*лишни ппдаци псниваша - пппуоава самп предузетник):
Име и презиме:
*

ЈМБГ/лишни брпј:
*
Претежна делатнпст:

Шифра делатнпсти:

Назив делатнпсти:

Назив банке и
брпј рашуна:
Телефпн:
Овлащћенп лице
за пптписиваое угпвпра:
Оспба/лице за кпнтакт:
Делпвпдни брпј ппнуде:
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Интернет страница на кпјпј су дпкази из
шл.77. ЗЈН јавнп дпступни (укпликп се не
дпстављају уз ппнуду):

2. НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ:
- сампсталнп
- кап заједничка ппнуда групе ппнуђача:*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

*навести назив и седищте свих ушесника у заједнишкпј ппнуду
- кап ппнуда са ппдизвпђачем:
Назив и седищте:

Прпценат укупне вреднпсти
набавке кпја ће се ппверити
ппдизвпђашу:

Деп предмета набавке кпји ће
изврщити ппдизвпђаш:

НАППМЕНА:
• Укпликп се ппднпси заједнишка ппнуда кап пбавезан прилпг кпји представља саставни деп Обрасца ппнуде пбавезнп се дпставља
пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Образац ппщти ппдаци п ппнуђашу из групе ппнуђаша.
•Укпликп се ппднпси ппнуда са ппдизвпђашем кап пбавезан прилпг кпји представља саставни деп Обрасца ппнуде пбавезнп се дпставља
пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Образац ппщти ппдаци п ппдизвпђашима.
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3) РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРПЈУ ДАНА ПД ДАНА ПТВАРАОА ППНУДА
(НАПОМЕНА: рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птвараоа ппнуда)
____________ дана пд дана птвараоа ппнуда

4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ПСТАЛИ ППДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА
Дпбра-пратећи канцеларијски материјал за спрпвпђеое избпра
за ппсланике у Скупщтину АПВ у 2016.гпдини

Предмет:
Укупна цена без пдв-а:
Изнпс пдв-а:

Укупна цена са пдв-пм:
Рпк и нашин плаћаоа: У рпку пд
минимум 15 а максимум 45 дана
пд дана пријема рашуна пд стране
нарушипца, вирмански

__________дана пд дана пријема рашуна пд стране нарушипца,
вирмански
(уписати ппнуђени рпк)

Местп и нашин исппруке:

Нпви Сад, Владике Платпна бб, сппственим превпзпм

Рпк исппруке: Максималнп дп 5
дана, пд дана закљушеоа угпвпра
пднпснп даваоа налпга за щтампу

__________дана пд дана закљушеоа угпвпра пднпснп даваоа
налпга за щтампу
(уписати ппнуђени рпк)

У регистру ппнуђаша:
(закружити ппнуђен пдгпвпр)

да

не

ППНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(пптпис пвлащћенпг лица)
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6.1.2. ПБРАЗАЦ ППШТИ ППДАЦИ П СВАКПМ ППНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА
У вези са Ппзивпм за ппднпщеое ппнуде за јавну набавку дпбара- пратећи канцеларијски материјал
за спрпвпђеое избпра за ппсланике у Скупщтину АПВ у 2016.гпдини у птвпренпм ппступку, ред.бр.
1.1.1., пбјављеним на Ппрталу јавних набавки и интернет страници Нарушипца
www.skupstinavojvodine.gov.rs дана 08.02.2016. гпдине изјављујемп да ппнуду ппднпсимп кап група
ппнуђаша, пднпснп да ппднпсимп заједнишку ппнуду.
ППШТИ ППДАЦИ П СВАКПМ ППНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА
1. НПСИЛАЦ ППСЛА
(ппдаци из извпда АПР)
Пунп ппслпвнп име:
Назив – скраћенп ппслпвнп име:
Местп и адреса седищта:
Правни пблик:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Имена и пдгпварајуће прпфесипналне
квалификације лица кпја ће бити
пдгпвпрна за изврщеое угпвпра:
Ппдаци п пбавези за изврщеое
угпвпра:
Телефпн:
Е – mail адреса:

2. ЧЛАН ГРУПЕ
Пунп ппслпвнп име:
Назив – скраћенп ппслпвнп име:
Местп и адреса седищта:
Правни пблик:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
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Имена и пдгпварајуће прпфесипналне
квалификације лица кпја ће бити
пдгпвпрна за изврщеое угпвпра:
Ппдаци п пбавези за изврщеое
угпвпра:
Телефпн:
Е – mail адреса:
3. ЧЛАН ГРУПЕ
Пунп ппслпвнп име:
Назив – скраћенп ппслпвнп име:
Местп и адреса седищта:
Правни пблик:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Имена и пдгпварајуће прпфесипналне
квалификације лица кпја ће бити
пдгпвпрна за изврщеое угпвпра:
Ппдаци п пбавези за изврщеое
угпвпра:
Телефпн:
Е – mail адреса:
4. ЧЛАН ГРУПЕ
Пунп ппслпвнп име:
Назив – скраћенп ппслпвнп име:
Местп и адреса седищта:
Правни пблик:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Имена и пдгпварајуће прпфесипналне
квалификације лица кпја ће бити
пдгпвпрна за изврщеое угпвпра:

21/51

Ппдаци п пбавези за изврщеое
угпвпра:
Телефпн:
Е – mail адреса:
5. ЧЛАН ГРУПЕ
Пунп ппслпвнп име:
Назив – скраћенп ппслпвнп име:
Местп и адреса седищта:
Правни пблик:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Имена и пдгпварајуће прпфесипналне
квалификације лица кпја ће бити
пдгпвпрна за изврщеое угпвпра:
Ппдаци п пбавези за изврщеое
угпвпра:
Телефпн:
Е – mail адреса:

ППНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(пптпис пвлащћенпг лица)

Наппмена:

Образац ппщти ппдаци п свакпм ппнуђашу из групе ппнуђаша пппуоавају и уз ппнуду ппднпсе самп пни ппнуђаши
кпји ппднпсе заједнишку ппнуду.

Акп ппнуђаш не наступа у заједнишкпј ппнуди, Образац ппщти ппдаци п свакпм ппнуђашу из групе ппнуђаша се не
пппуоава и не дпставља уз ппнуду.

Образац ппщти ппдаци п свакпм ппнуђашу из групе ппнуђаша пппуоава и пптписује ппнуђаш – нпсилац ппсла,
пднпснп оегпвп пвлащћенп лице

Укпликп има вище ппнуђаша у групи ппнуђаша Образац ппщти ппдаци п свакпм ппнуђашу из групе ппнуђаша се
мпже умнпжити.
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6.1.3. ПБРАЗАЦ ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧИМА
У вези са Ппзивпм за ппднпщеое ппнуде за јавну набавку дпбара- пратећи канцеларијски материјал
за спрпвпђеое избпра за ппсланике у Скупщтину АПВ у 2016.гпдини у птвпренпм ппступку,(ред.бр.
1.1.1.), пбјављенпг на Ппрталу јавних набавки и интернет страници Нарушипца
www.skupstinavojvodine.gov.rs дана 08.02.2016. гпдине и изјављујемп да ппнуду ппднпсимп са
ппдизвпђашем/има.

ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧИМА
1. ППДИЗВПЂАЧ бр.1
Пунп ппслпвнп име:

Назив – скраћенп ппслпвнп име:
Местп и адреса седищта:
Правни пблик:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће се ппверити ппдизвпђашу:
Деп предмета набавке кпји ће
изврщити прекп ппдизвпђаша:
Телефпн:
Е – mail адреса:
2. ППДИЗВПЂАЧ бр. 2
Пунп ппслпвнп име:

Назив – скраћенп ппслпвнп име:

Местп и адреса седищта:
Правни пблик:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
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Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће се ппверити ппдизвпђашу:
Деп предмета набавке кпји ће
изврщити прекп ппдизвпђаша:
Телефпн:
Е – mail адреса:
3. ППДИЗВПЂАЧ бр. 3
Пунп ппслпвнп име:

Назив – скраћенп ппслпвнп име:
Местп и адреса седищта:
Правни пблик:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће се ппверити ппдизвпђашу:
Деп предмета набавке кпји ће
изврщити прекп ппдизвпђаша:
Телефпн:
Е – mail адреса:
4. ППДИЗВПЂАЧ бр. 4
Пунп ппслпвнп име:

Назив – скраћенп ппслпвнп име:
Местп и адреса седищта:
Правни пблик:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће се ппверити ппдизвпђашу:
Деп предмета набавке кпји ће
изврщити прекп ппдизвпђаша:
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Телефпн:
Е – mail адреса:
5. ППДИЗВПЂАЧ бр. 5
Пунп ппслпвнп име:

Назив – скраћенп ппслпвнп име:
Местп и адреса седищта:
Правни пблик:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће се ппверити ппдизвпђашу:
Деп предмета набавке кпји ће
изврщити прекп ппдизвпђаша:
Телефпн:
Е – mail адреса:

ППНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(пптпис пвлащћенпг лица)

Наппмена:

Образац ппщти ппдаци п ппдизвпђашима пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппнуду ппднпсе са
ппдизвпђашем/има.

Акп ппнуђаш наступа без ппдизвпђаша Образац ппщти ппдаци п ппдизвпђашу се не пппуоава и не дпставља уз
ппнуду.

Образац ппщти ппдаци п ппдизвпђашима пппуоава и пптписује ппнуђаш,

Укпликп има вище ппдизвпђаша Образац ппщти ппдаци п ппдизвпђашу се мпже умнпжити.
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6.1.4. ТАБЕЛА ППНУДЕ – пратећи канцеларијски материјал за спрпвпђеое избпра за ппсланике у Скупштину АПВ у 2016. гпд.
РЕДНИ
БРПЈ

НАЗИВ ДПБРА

ППИС

ЈЕД.
МЕРЕ

КПЛИЧИНА

ЦЕНА ПП
ЈЕД. МЕРЕ
БЕЗ ПДВ-А

ЦЕНА ПП
ЈЕД. МЕРЕ
СА ПДВ-пм

УКУПАН
ИЗНПС БЕЗ
ПДВ-А

УКУПАН ИЗНПС
СА ПДВ-ПМ

Ппис ппнуђенпг дпбра
(назив, прпизвпђач, земља
ппрекла)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

КОМ.

11.500

КОМ.

2.300

КОМ.

18.400

Налепница самплепљива,
беле бпје са щтамппм у
1(једнпј) бпји, 8 налепница
на А4 табаку рицпван на
димензије 105x74мм

КОМ.

3.120

Налепница самплепљива,
беле бпје са щтамппм у
1(једнпј) бпји, 8 налепница
на А4 табаку рицпван на
димензије 105x74мм

КОМ.

3.120

Налепница самплепљива,
беле бпје са щтамппм у
1(једнпј) бпји, 8 налепница
на А4 табаку рицпван на
димензије 105x74мм

КОМ.

1.800

1.

Кпверта 300 x 400

2.

Кпверта 230 x 330

3.

Кпверта Б5

4.

5.

6.

Штампана
налепница
"НЕУПОТРЕБЉЕНИ
ГЛАСАЧКИ
ЛИСТИЋИ"
Штампана
налепница
"ВАЖЕЋИ
ГЛАСАЧКИ
ЛИСТИЋИ"
Штампана
налепница
"НЕВАЖЕЋИ
ГЛАСАЧКИ
ЛИСТИЋИ"

Кпверта димензија 300 x 400
мм, бела, папир 100г,
самплепљива са клапнпм са
стране (са краће стране)
Кпверта димензија 230 x 330
мм, натрпн 80г,
самплепљива са клапнпм са
стране (са краће стране)
Кпверта димензија 175 x 250
мм , рпза 80г, самплепљива
са клапнпм, лепљеое пп
дужпј страни
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РЕДНИ
БРПЈ

НАЗИВ ДПБРА

1

2

ППИС

ЈЕД.
МЕРЕ

КПЛИЧИНА

ЦЕНА ПП
ЈЕД. МЕРЕ
БЕЗ ПДВ-А

ЦЕНА ПП
ЈЕД. МЕРЕ
СА ПДВ-пм

УКУПАН
ИЗНПС БЕЗ
ПДВ-А

УКУПАН ИЗНПС
СА ПДВ-ПМ

Ппис ппнуђенпг дпбра
(назив, прпизвпђач, земља
ппрекла)

3

4

5

6

7

8

9

10

КОМ.

1.800

КОМ.

3.600

Налепница самплепљива,
беле бпје са щтамппм у
1(једнпј) бпји, 8 налепница
на А4 табаку рицпван на
димензије 105x74мм
Налепница самплепљива,
беле бпје са щтамппм у
1(једнпј) бпји, 2 налепнице
на А4 табаку рицпван на
димензије 210x148,50мм

7.

Штампана
налепница
"КОНТРОЛНИ
ЛИСТ"

8.

Штампана
налепница А5
"ОПШТИНА_БМ"

9.

Налепница
самплепљива,
бела

Налепница самплепљива,
беле бпје, 105x74, 100/1,
1/8

КУТИЈА

10

10.

Налепница
самплепљива,
бела

Налепница самплепљива,
беле бпје, 210x148,5;
100/1, 1/2

КУТИЈА

5

КОМ.

2.500

КОМ.

2.000

11.

Натрпн врећа

12.

Картпнска табла

Отвпрена натрпн врећа,
нпсивпсти 50кг, лепљена,
двпслпјни натрпн папир
120г, димензија
60x110x14цм
Картпнска табла пд
трпслпјнпг картпна
димензије 1200 x 800мм,
са усешеним жљебпм за
фпрмираое преграднпг
паравана "+"

УКУПНП:

м.п.

_______________
(ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА)
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6.2. ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ППНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ
6.2.1. ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ППНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ППНУЂАЧА ______________________________________
у ппступку дпделе угпвпра п јавнпј набавци дпбра - пратећи канцеларијски материјал за
спрпвпђеое избпра за ппсланике у Скупщтину АПВ у 2016. гпдини
птвпрени ппступак, ред.бр. 1.1.1.

Сматраће се да је сашиоен пбразац структуре цене, укпликп су пснпвни елементи ппнуђене цене
садржани у пбрасцу ппнуде (табела ппнуде на страни 26/51 и 27/51 кпнкурсне дпкументације)

6.2.2. УПУТСТВП КАКП ДА СЕ ПППУНИ ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ППНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Схпднп пдредбама Закпна п јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.124/12, 14/15 и
68/15) и Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних
набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва («Службени гласник РС», бр. 86/15) у пбрасцу
структуре цене мпрају бити приказани пснпвни елементи ппнуђене цене, кап щтп су:
1) цена (јединишна и укупна) са и без ПДВ
2) прпцентуалнп ушещће пдређене врсте трпщкпва у слушају када је наведени ппдатак
неппхпдан ради усклађиваоа цене тпкпм перипда трајаоа угпвпра, пднпснп пквирнпг сппразума
(ушещће трпщкпва материјала, рада енергената)
Сматраће се да је сашиоен пбразац структуре цене, укпликп су пснпвни елементи
ппнуђене цене садржани у пбрасцу ппнуде.
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6.3. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

Назив ппнуђаша:
Местп и адреса седищта ппнуђаша:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке:
Брпј рашуна:
Телефпн:
На пснпву шлана 88. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,
14/15 и 68/15), а схпднп шлану 2. став 1. 6) ппдташка (3) Правилника п пбавезним елементима
кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва
(„Службени гласник РС” бр. 86/15), уз ппнуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ
за јавну набавку дпбара- пратећи канцеларијски материјал за спрпвпђеое избпра за
ппсланике у Скупщтину АПВ у 2016.гпдини
у птвпренпм ппступку, ред.бр.1.1.1.
- израда узпрка или мпдела кпји су израђени у
складу са траженпм технишкпм спецификацијпм
нарушипца

______________ динара без пдв

- трпщкпви прибављаоа средстава пбезбеђеоа

______________ динара без пдв

Укупни трпщкпви без ПДВ
ПДВ
Укупни трпщкпви са ПДВ

_______________ динара
_______________ динара
_______________ динара

Структуру трпщкпва припреме ппнуде прилажем и тражим накнаду наведених трпщкпва укпликп
нарушилац предметни ппступак јавне набавке пбустави из разлпга кпји су на страни нарушипца,
схпднп шлану 88. став 3. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и
68/15).
ППНУЂАЧ
м.п.______________________
(пптпис пвлащћенпг лица)
Наппмена:

пбразац трпщкпва припреме ппнуде пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји су имали наведене трпщкпве и кпји траже да му их
нарушилац надпкнади

пстале трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца накнаду
трпщкпва (шлан 88. став 2. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

укпликп ппнуђаш не пппуни и не ппднесе пбразац трпщкпва припреме ппнуде, нарушилац није дужан да му надпкнади
трпщкпве
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6)4) ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Скраћенп ппслпвнп име ппнуђаша:
Седищте:
Адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
На пснпву шлана 26. Закпна п јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и
68/15), шлана 2. став 1. ташка 6) ппдташка (4) и шлана 16. Правилника п пбавезним елементима
кпнкурсне дпкументације у ппстуцима јавних набавки нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва
(„Службени гласник РС“, бр.86/15) ппнуђаш ______________________ из ___________________ ул.
_____________ бр.___________________ даје

ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

и ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да је Ппнуду делпвпдни
брпј:________________ за јавну набавку дпбара - пратећи канцеларијски материјал за спрпвпђеое
избпра за ппсланике у Скупщтину АПВ у 2016.гпдини у птвпренпм ппступку (ред.бр. 1.1.1.)
Нарушипца – Скупщтине АПВ, пп Ппзиву за ппднпщеое ппнуда пбјављенпм на Ппрталу јавних
набавки и интернет страници нарушипца дана 08.02.2016 гпдине ппднеп независнп, без дпгпвпра
са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.
У супрптнпм уппзнат је да ће схпднп шлану 168.став 1.ташка 2) Закпна п јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), угпвпр п јавнпј набавци бити нищтаван.

ППНУЂАЧ
м.п. ___________________________
(пптпис пвлашћенпг лица)

*Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг
лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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6.5.ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ПСНПВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН

Скраћенп ппслпвнп име ппнуђаша:
Седищте:
Адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:

На пснпву шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/2012, 14/15 и 68/15) кап ппнуђаш дајем

ИЗЈАВУ

кпјпм изришитп навпдимп да смп у свпм дпсадащоем раду и при састављаоу Ппнуде
делпвпдни брпј: _______________ за јавну набавку дпбара – пратећи канцеларијски материјал за
пптребе спрпвпђеоа избпра за ппсланике у Скупщтину АПВ у 2016.гпдини у птвпренпм ппступку
(Ред.бр. 1.1.1.) ппщтпвали пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да немамп забрану пбављаоа
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа Ппнуде.

ППНУЂАЧ
М.П.___________________________
(пптпис пвлащћенпг лица)

*Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача Изјава мпра бити свпјеручнп пптписана пд стране
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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6.6. ПБРАЗАЦ МЕНИЧНПГ ПВЛАШЋЕОА/ПИСМА ЗА ПЗБИЉНПСТ ППНУДЕ
НАПОМЕНА: кап средствп пбезбеђеоа ппнуде ппнуђаш је дужан да уз ппнуду дпстави:
- бланкп, сплп меницу
- кппију захтева за регистрацију менице, пверен пд стране ппслпвне банке
- кппију депп картпна
- менишнп пвлащћеое за пзбиљнпст ппнуде датп на Обрасцу менишнпг пвлащћеоа за пзбиљнпст
ппнуде
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На пснпву Закпна п меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и
57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна ппвеља) менишни дужник
предаје
МЕНИЧНП ПВЛАШЋЕОЕ/ПИСМП ЗА ПЗБИЉНПСТ ППНУДЕ
ЗА КПРИСНИКА БЛАНКП, СПЛП МЕНИЦЕ серијски бр. ____________
МЕНИЧНИ ДУЖНИК – ПРАВНП
ЛИЦЕ:
Седищте и адреса:
Матишни брпј:
Ппрески брпј:
МЕНИЧНИ ППВЕРИЛАЦ

Матишни брпј:

Република Србија, Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина,
Скупщтина АПВ
Нпви Сад
Владике Платпна бб
08649987

Ппрески брпј:

102187302

Седищте и адреса:

Рашун:

840-30640-67
Бучет АПВ
Менишни дужник предаје Менишнпм ппверипцу бланкп, сплп меницу серијскпг брпја:
__________________ кпја је безуслпвна, платива на први ппзив и без дпдатних услпва за исплату.
Меница и менишнп пвлащћеое се издају кап гаранција за пзбиљнпст ппнуде кпју је
менишни дужник ппднеп у ппступку јавне набавке дпбра – пратећи канцеларијски материјал за
спрпвпђеое избпра за ппсланике у Скупщтину АПВ у 2016.гпдини, ред. бр. 1.1.1.
Меница и менишнп пвлащћеое се издају са рпкпм важнпсти кпји је идентишан рпку
важеоа ппнуде.
Менишни дужник је сагласан да Менишни ппверилац мпже пппунити меницу на кпју се
пднпси менишнп пвлащћеое на изнпс пд ________________________________________ (слпвима:
________________________________________________________________________)
щтп
представља 10% без пдв пд изнпса ппнуде кпју је Менишни дужник ппднеп.
Менишни дужник пвим изришитп пвлащћује банке кпд кпјих има птвпрен рашун да
безуслпвнп и непппзивп, без трпщкпва и вансудски изврще наплату на терет рашуна Менишнпг
дужника кпд тих банака, пднпснп пвлащћује пве банке да ппднете налпге за наплату заведу у
евиденцију редпследа шекаоа збпг евентуалнпг недпстатка средстава на рашуну или збпг пбавеза
ппщтпваоа редпследа наплате са рашуна утврђенпг Закпнпм п платнпм прпмету и прпписима
дпнетим на пснпву пвпг Закпна.
Меница и менишнп пвлащћеое су важећи и у слушају да у тпку трајаоа важеоа ппнуде
дпђе дп прпмене лица пвлащћених за заступаое, лица пвлащћених за распплагаое средствима са
рашуна Менишнпг дужника и других прпмена кпје су пд знашаја за платни прпмет.
За све сппрпве кпји евентуалнп настану надлежан је суд у Нпвпм Саду.
Датум издаваоа
пвлащћеоа:
М.П. ________________________
Пптпис пвлащћенпг лица
менишнпг дужника
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7) МПДЕЛ УГПВПРА

Наппмена: Прилпжени мпдел угпвпра је саставни деп Кпнкурсне дпкументације и пн
представља садржину угпвпра кпји ће бити закључен са изабраним ппнуђачем кпме буде
дпдељен угпвпр п јавнпј набавци.
Наручилац ће угпвпр п јавнпј набавци дпставити ппнуђачу кпјем је угпвпр дпдељен у рпку пд
псам дана пд дана прптека рпка за ппднпшеое захтева за заштиту права.
Ппнуђач кпјем је угпвпр дпдељен дужан је да у рпку пд 3 дана пд дана пријема угпвпра
исти пптпише и пвери и врати Наручипцу.
Мпдел угпвпра ппнуђач пппуоава*празна места и пверава и дпставља уз ппнуду.
*У случају ппднпшеоа заједничке ппнуде, пднпснп ппнуде са учешћем ппдизвпђача, у угпвпру
мпрају бити наведени сви ппнуђачи из групе ппнуђача, пднпснп сви ппдизвпђачи.

УГПВПР
П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ ДПБАРА- пратећи канцеларијски материјал за спрпвпђеое избпра за
ппсланике у Скупштину АПВ у 2016.гпдини
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - редни брпј 1.1.1.
закљушен дана *__________________.гпдине (*пппуоава Нарушилац приликпм закљушеоа
угпвпра), у Нпвпм Саду, између:

1. Скупштине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, Нпви Сад, Владике Платпна бб, ПИБ:
102187302, матишни брпј: 08649987, кпју заступа генерални секретар Милпрад Гащић, (у даљем
тексту: Нарушилац),
2.
________________________________________________________________________________
(ппнуђаш уписује пунп или скраћенп ппслпвнп име из АПР)

из _____________________________, ул. ___________________________ бр.____, ПИБ:
__________________, матишни брпј: ______________________ (у даљем тексту: Дпбављаш), кпга
заступа _________________________________________________.
(навести функцију и име и презиме)
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АКП ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА/ППНУДА ГРУПЕ ППНУЂАЧА:
2. Групе ппнуђаша кпју шине:
2.1_____________________________________________________ из _____________,
(навести ппслпвнп име из извпда АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____, и
2.2_____________________________________________________ из _____________,
(навести ппслпвнп име из извпда АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,
2.3_____________________________________________________ из _____________,
(навести ппслпвнп име из извпда АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,
2.4_____________________________________________________ из _____________,
(навести ппслпвнп име из извпда АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,
2.5_____________________________________________________ из _____________,
(навести ппслпвнп име из извпда АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,
(у даљем тексту:Дпбављаш), а кпју заступа ____________________________________.
(навести име и презиме)
На пснпву Сппразума п изврщеоу јавне набавке брпј:__________________ пд
_____________. гпдине кпји је саставни деп пвпг угпвпра сппразумне стране су се сагласиле да
заједнишки пунпмпћник групе ппнуђаша буде_____________________________ директпр
________________________________
(навести име и презиме)
(навести скраћенп ппслпвнп име из АПР)
из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ кпји је пвлащћен да
предузима све пптребне правне радое у ппступку предметне јавне набавке.
Чланпви кпнзпрцијума (групе ппнуђаша) пдгпварају непгранишенп сплидарнп Нарушипцу за
изврщеое преузетих пбавеза.
Пснпв угпвпра:
Брпј ЈН:

02 брпј:40-16

Редни брпј ЈНОП:

1.1.1.

Датум пбјављиваоа Ппзива за ппднпщеое ппзива на
Ппрталу јавних набавки и интернет страници
нарушипца
Брпј и датум пдлуке п дпдели угпвпра:

08.02.2016. гпдине
* пппуоава Нарушилац приликпм
закљушеоа угпвпра

Ппнуда изабранпг ппнуђаша делпвпдни брпј: ___________ пд _________
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ПРЕДМЕТ УГПВПРА, ЦЕНА И УСЛПВИ ПЛАЋАОА
Члан 1.
Предмет Угпвпра је набавка дпбара - пратећи канцеларијски материјал за спрпвпђеое
избпра за ппсланике у Скупщтину АПВ у 2016.гпдини у кплишини и на нашин утврђен пвим
угпвпрпм, а у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм и ппнудпм дпбављаша бр. _____пд _________
Ппнуда је саставни деп Угпвпра.
Члан 2.

Угпвпрне стране прихватају јединишне цене из дате ппнуде.
Укупна угпвпрена вреднпста изнпси __________________динара без пдв-а пднпснп
________________динара са пдв-пм.
Јединишне цене су непрпменљиве (фиксне) тпкпм трајаоа угпвпра.
Члан 3.
Нарушилац је дужан да Дпбављашу исплати угпвпрену вреднпст накпн исппруке дпбара у
рпку ______ дана пд дана пријема исправнп сашиоенпг рашуна и пптписанпг Записника п
квантитативнпм и квалитативнпм пријему дпбара.

АКП ЈЕ ППНУДА ДАТА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ/ППДИЗВПЂАЧИМА:
Члан ____.
Дпбављаш је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп
_________________________________________________________________________
(деп предмета кпји ће изврщити ппдизвпђаш)
ппверип ппдизвпђашу ____________________________________________________
(скраћенп ппслпвнп име ппдизвпђаша)
из __________________, ул._________________, бр._____ , а щтп шини _______% пд
укупнп угпвпрене вреднпсти.
Дпбављаш је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп
_________________________________________________________________________
(деп предмета кпји ће изврщити ппдизвпђаш)
ппверип ппдизвпђашу ____________________________________________________
(скраћенп ппслпвнп име ппдизвпђаша)
из __________________, ул.____________________, бр._____ , а щтп шини _______%
пд укупнп угпвпрене вреднпсти.
За уреднп изврщеое угпвпрних пбавеза пд стране ппдизвпђаша пдгпвара Дпбављаш, кап да
је сам изврщип делпве набавке
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Члан 4.
Нарушилац мпже, у складу са шланпм 115. став 1. ЗЈН, тпкпм трајаоа пвпг угпвпра, ппвећати
пбим предмета набавке с тим да вреднпст угпвпра мпже ппвећати максималнп дп 5% пд укупне
вреднпсти пвпг угпвпра, при шему укупна вреднпст ппвећаоа Угпвпра не мпже да буде већа пд
5.000.000,00 динара.
РПК, МЕСТП И НАЧИН ИСППРУКЕ
Члан 5.
Дпбављаш је дужан да у рпку пд __________дана пд дана закљушеоа угпвпра пднпснп
даваоа налпга за щтампу исппруши угпвпрена дпбра из шлана 1. пвпг Угпвпра.
Исппрука дпбра се врщи на адреси нарушипца у Нпвпм Саду, Владике Платпна бб,
сппственим превпзпм дпбављаша.

KOЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ДПБАРА
Члан 6.
Квалитативну и квантитативну кпнтрплу и пријем дпбара врщиће представник Нарушипца
приликпм исппруке, уз присуствп представника Дпбављаша, на месту исппруке дпбара, п шему ће
се сашинити Записник п квантитативнпм и квалитативнпм пријему дпабара. Записник пбпстранп
пптписују представници угпвпрних страна.
Укпликп се упше недпстаци у квалитету дпбара или пшигледне грещке, исти ће се
кпнстатпвати у записнику п рекламацији.
Недпстатке утврђене у квалитету дпбара и пшигледне грещке, Дпбављаш мпра да птклпни
најкасније у рпку пд 1 дана пд дана сашиоаваоа записника п рекламацији.
Акп у рпку из става 3. пвпг шлана Дпбављаш не мпже да птклпни недпстатке или грещке,
Дпбављаш је дужан да предметнп дпбрп замени нпвим.

ГАРАНЦИЈА
Члан 7.
Дпбављаш предаје Нарушипцу у деппзит, у тренутку закљушеоа угпвпра, кап средствп
пбезбеђеоа за испуоеое угпвпрних пбавеза, безуслпвну, непппзиву, наплативу пп првпм ппзиву
бланкп сплп меницу серије _______________* (пппуоава Нарушилац приликпм закљушеоа
угпвпра) са менишним пвлащћеоем на изнпс пд 10% пд вреднпсти угпвпра без пдв, са рпкпм
важнпсти кпји је 30 дана дужи пд дана пкпншаоа реализације угпвпра, кпја је регистрпвана у
Регистру меница Нарпдне банке Србије.
Дпбављаш, приликпм предаје менице и менишнпг пвлащћеоа за пбезбеђеое изврщеоа
угпвпрне пбавезе, предаје и картпн деппнпваних пптписа и кппију пптврде п регистрацији бланкп
сплп менице из става 1. пвпг шлана.
Пптписпм пвпг угпвпра Дпбављаш даје свпју безуслпвну сагласнпст Нарушипцу да мпже
реализпвати деппнпвану бланкп сплп менице у слушају да не изврщи свпју пбавезу из Угпвпра кпја
се пднпси на угпвпрену цену, квалитет, квантитет исппрушених дпбара, кап и на рпк исппруке
дпбра.
37/51

Обавезује се Нарушилац да Дпбављашу на оегпв писмени захтев врати нереализпвану
деппнпвану бланкп сплп менице у рпку пд 14 дана пд дана када је Дпбављаш у целпсти изврщип
свпје пбавезе преузете пвим Угпвпрпм.
У слушају да Дпбављаш једнпстранп раскине Угпвпр, Нарушилац има правп да реализује
бланкп сплп меницу за испуоеое угпвпрних пбавеза дату у деппзит, кап и на трпщкпве настале
збпг накнадне набавке дпбара пд другпг дпбављаша.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 8.
За све щтп није предвиђенп пвим угпвпрпм, примеоиваће се пдредбе Закпна п
пблигаципним пднпсима.
Средства из бучета Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине кпја су предмет пвпг угпвпра ппдлежу
кпнтрпли примене закпна у пбласти материјалнп-финансијскпг ппслпваоа и наменскпг и
закпнитпг кприщћеоа средстава, кпју пбавља служба бучетске инспекције Аутпнпмне ппкрајине
Впјвпдине.

Члан 9.
Угпвпр закљушује пдређенп време, дп кпнашне исппруке свих угпвпрених кплишина.

Члан 10.
Све евентуалне сппрпве угпвпрне стране ће рещавати сппразумнп, у супрптнпм угпварају
надлежнпст стварнп надлежнпг суда у Нпвпм Саду.

Члан 11.
Угпвпр је сашиоен у 8 (псам) истпветних примерака, пд кпјих Нарушилац задржава 6 (щест)
примерака а Дпбављаш 2 (два) примерка.

НАРУЧИЛАЦ
М.П.________________________

ДПБАВЉАЧ
М.П.______________________
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8) УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ

1)ппдаци п језику на кпјем ппнуда мпра бити састављена, а укпликп је дпзвпљена мпгућнпст
да се ппнуде, у целини или делимичнп, дају и на странпм језику, јасну назнаку на кпм странпм
језику, кап и кпји деп ппнуде мпже бити на странпм језику:
Ппнуда мпра да буде састављена на српскпм језику.
Сва дпкумента у ппнуди мпрају бити на српскпм језику.
2)начин ппднпшеоа ппнуде:
Ппнуда се сашиоава у писанпм пблику, у једнпм примерку, ппднпси се неппсреднп или
путем ппщте, на пбрасцу из Кпнкурсне дпкументације и мпра бити јасна и недвпсмислена, шиткп
пппуоена – пткуцана или написана непбрисивим мастилпм, и пверена пешатпм и свпјерушнп
пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша (лице пвлащћенп за заступаое).
Ппнуда се ппднпси у кпверти или кутији, затвпренпј на нашин да се приликпм птвараоа
ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара.
Ппнуду дпставити на адресу Нарушипца: Скупщтина АПВ, Владике Платпна бб, 21000 Нпви
Сад, са пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте или кутије: "Не птварати - ппнуда за пратећи
канцеларијски материја ред.бр.1.1.1.". Благпвременпм ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на
адресу Нарушипца (буду примљене у писарницу Нарушипца – раднп време писарнице је свакпг раднпг
дана – ппнедељак – петак пд 8:00 дп 16:00 шаспва) дп 09.03.2016. гпдине дп 9 часпва.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда
налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу приспећа.
Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп Нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду п пријему
ппнуде. У пптврди п пријему ппнуде Нарушилац ће навести датум и сат пријема ппнуде.
Ппнуда кпју Нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је
примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се ппнуде мпгу ппднпсити, сматраће се неблагпвременпм.
Обавезна садржина ппнуде је:
1.АКП ППНУЂАЧ ППДНПСИ ППНУДУ САМПСТАЛНП, ДПСТАВЉА:
1

Дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 75. ЗЈН

2

Образац ппнуде са табеларним делпм ппнуде

3

Образац структуре ппнуђене цене (Сматраће се да је сашиоен пбразац структуре цене,
укпликп су пснпвни елементи ппнуђене цене садржани у пбрасцу ппнуде и пнда се пвај
пбразац не дпставља)

4

Образац трпщкпва припреме ппнуда
*самп акп је ппнуђаш имап трпщкпве наведене у пбрасцу и акп тражи оихпви надпкнаду

5

Образац изјаве п независнпј ппнуди

6

Образац изјаве на пснпву шл.79. ст.10 ЗЈН
*самп акп ппнуђаш има седищте у другпј држави

7

Образац изјаве на пснпву шлана 75. став 2. ЗЈН

8

Средствп пбезбеђеоа за испуоеое пбавеза у ппступку јавне набавке (бланкп сплп
меница, менишнп пвлащћеое/писмп, кппија депп картпна, кппија захтева за
регистрацију менице кпји је пверен пд стране ппслпвне банке)

9

Мпдел угпвпра
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2.АКП ППНУЂАЧ ППДНПСИ ППНУДУ СА ППДИЗВПЂАЧЕМ, ДПСТАВЉА:
1

Дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 75. ЗЈН

2

Образац ппнуде са табеларним делпм ппнуде

3

Образац ппщти ппдаци п ппдизвпђашима

4

Образац структуре ппнуђене цене(Сматраће се да је сашиоен пбразац структуре цене,
укпликп су пснпвни елементи ппнуђене цене садржани у пбрасцу ппнуде и пнда се пвај
пбразац не дпставља)

5

Образац трпщкпва припреме ппнуде
*самп акп је ппнуђаш имап трпщкпве наведене у пбрасцу и акп тражи оихпви надпкнаду

6

Образац изјаве п независнпј ппнуди

7

Образац изјаве на пснпву шл.79. ст.10 ЗЈН
*самп акп ппнуђаш има седищте у другпј држави

8

Образац изјаве на пснпву шлана 75. став 2. ЗЈН

9

Средствп пбезбеђеоа за испуоеое пбавеза у ппступку јавне набавке (бланкп сплп меница,
менишнп пвлащћеое/писмп, кппија депп картпна, кппија захтева за регистрацију менице
кпји је пверен пд стране ппслпвне банке)

10

Мпдел угпвпра
3.АКП ППНУДУ ППДНПСИ ГРУПА ППНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА ,ДПСТАВЉА:

1

Дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 75. ЗЈН

2

Образац ппнуде са табеларним делпм ппнуде

3

Образац ппщти ппдаци п свакпм ппнуђашу из групе ппнуђаша

4

Сппразум групе ппнуђаша п заједнишкпм изврщеоу јавне набавке

5

Образац структуре ппнуђене цене (Сматраће се да је сашиоен пбразац структуре цене,
укпликп су пснпвни елементи ппнуђене цене садржани у пбрасцу ппнуде и пнда се пвај
пбразац не дпставља)

6

Образац трпщкпва припреме ппнуде
*самп акп је ппнуђаш имап трпщкпве наведене у пбрасцу и акп тражи оихпви надпкнаду

7

Изјава п независнпј ппнуди

8

Образац изјаве на пснпву шл.79. ст.10 ЗЈН
*самп акп ппнуђаш има седищте у другпј држави

9

Образац изјаве на пснпву шлана 75. став 2. ЗЈН

10

Средствп пбезбеђеоа за испуоеое пбавеза у ппступку јавне набавке (бланкп сплп меница,
менишнп пвлащћеое/писмп, кппија депп картпна, кппија захтева за регистрацију менице
кпји је пверен пд стране ппслпвне банке)

11

Мпдел угпвпра
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Ппнуда се сашиоава такп щтп ппнуђаш уписује тражене ппдатке у пбрасце кпји су саставни
деп Кпнкурсне дпкументације. Све пбрасце пверева и свпјерушнп пптписује лице пвлащћенп за
заступаое.
Исправка грещака у пппуоаваоу пбрасца ппнуде и других прилпжених пбразаца и изјава
мпра се пверити иницијалима пспбе кпја је пптписала ппнуду и пешатпм ппнуђаша.
АКП ППНУЂАЧ ППДНПСИ ППНУДУ САМПСТАЛНП пвлащћенп лице ппнуђаша свпјерушнп
пптписује и пверава пешатпм све пбрасце из табеле 1.
АКП ППНУЂАЧ ППДНПСИ ППНУДУ СА ППДИЗВПЂАЧЕМ пвалщћенп лице ппнуђаша
свпјерушнп пптписује и пверава пешатпм све пбрасце из табеле 2.
АКП ППНУДУ ППДНПСИ ГРУПА ППНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА група ппнуђаша мпже да
се ппредели да пбрасце дате у Кпнкурснпј дпкумнетацији свпјерушнп пптписују и пверавају пешатпм
сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће
пптписивати и пверавати пешатпм пбрасце дате у Кпнкурснпј дпкументацији (Сппразум), изузев
Обрасца изјаве кпјпм се пптврђује испуоенпст услпва из шлана 75. ЗЈН, Обрасца изјаве п независнпј
ппнуди и Обрасца изјаве на пснпву шлана 75. став 2. ЗЈН кпји мпрају бити свпјерушнп пптписани и
пверени пешатпм пд стране свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша. У слушају да се ппнуђаши ппределе да
један пд ппнуђаша из групе ппнуђаша свпјерушнп пптписује и пешатпм пверава пбрасце из Кпнкурсне
дпкументације (изузев два наведена) тп питаое треба дефинисати Сппразумпм кпјим се ппнуђаши из
групе ппнуђаша међуспбнп и према Нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји шини
саставни деп заједнишке ппнуде схпднп шлану 81. став 4. ЗЈН,какп је тп и пбјащоенп у ташки 8) пвпг
дела Кпнкурсне дпкументације.
3) пбавештеое п мпгућнпсти да ппнуђач мпже да ппднесе ппнуду за једну или више
партија и упутствп п начину на кпји ппнуда треба да буде ппднета, укпликп је предмет јавне
набавке пбликпван у више партија:
Ова набавка није пбликпвана пп партијама.
4) пбавештеое п мпгућнпсти ппднпшеоa ппнуде са варијантама, укпликп је ппднпшеое
такве ппнуде дпзвпљенп:
Не ппстпји мпгућнпст ппднпщеоа ппнуде са варијантама, јер ппднпщеое такве ппнуде није
дпзвпљена.
5) начин измене, дппуне и пппзива ппнуде у смислу члана 87. став 6. Закпна:
У рпку за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на
нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп
дпставља.
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу Нарушипца: Скупщтина АПВ
21000 Нпви Сад Владике Платпна бб., путем ппщте или неппсреднп прекп писарнице, са пбавезнпм
назнакпм:
«ИЗМЕНА ПОНУДЕ за пратећи канцеларијски материјал, ред.бр. 1.1.1. – НЕ ОТВАРАТИ», или
«ДОПУНА ПОНУДЕ за пратећи канцеларијски материјал ред.бр. 1.1.1. – НЕ ОТВАРАТИ», или
«ОПОЗИВ ПОНУДЕ за пратећи канцеларијски материјал ред.бр. 1.1.1. », или
«ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ пратећи канцеларијски материјал за ред.бр. 1.1.1. – НЕ
ОТВАРАТИ».
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду
ппднпси група ппнуђаша на кпверти или на кутији је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша
и навести називе и адресе свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити меоа свпју ппнуду.
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6) пбавештеое да ппнуђач кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да
учествује у заједничкпј ппнуди или кап ппдизвпђач, нити да учествује у више заједничких
ппнуда:
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј
ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда.
У Обрасцу ппнуде ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппнуду
ппднпси сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду групе ппнуђаша, или ппднпси ппнуду са
ппдизвпђашем.
Нарушилац ће пдбити све ппнуде кпје су ппднете супрптнп забрани из претхпднпг става пве
ппдташке( став 5. шлана 87. ЗЈН).
7) захтев да ппнуђач, укпликп ангажује ппдизвпђача, наведе у свпјпј ппнуди ппдатке п
ппдизвпђачу, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђачу и деп
предмета набавке кпји ће извршити прекп ппдизвпђача, кап и правила ппступаоа наручипца у
случају да се ппределип да искпристи мпгућнпст да дпспела пптраживаоа пренпсе директнп
ппдизвпђачу за деп набавке кпји се извршава прекп тпг ппдизвпђача:
Ппнуђаш је дужан да у ппнуди наведе да ли ће изврщеое јавне набавке делимишнп ппверити
ппдизвпђашу и да наведе у свпјпј ппнуди прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити
ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и да навде деп предмета набавке кпји ће
изврщити прекп ппдизвпђаша.
Акп ппнуђаш у ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу,
дужан је да наведе назив ппдизвпђаша, а укпликп угпвпр између нарушипца и ппнуђаша буде
закљушен, тај ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру.
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из
шлана 75. став 1. таш. 1), 2) и 4) ЗЈН.
Ппнуђаш је дужан да Нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради
утврђиваоа испуоенпсти услпва.
Ппнуђаш, пднпснп дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из
ппступка јавне набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Дпбављаш не мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, у супрптнпм
Нарушилац ће реализпвати средствп пбезбеђеоа и раскинути угпвпр, псим акп би раскидпм угпвпра
нарушилац претрпеп знатну щтету. У тпм слушају Нарушилац је дужан да пбавести прганизацију
надлежну за защтиту кпнкуренције.
Дпбављаш мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, акп је на страни
ппдизвпђаша накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија несппспбнпст плаћаоа, акп тп лице
испуоава све услпве пдређене за ппдизвпђаша и укпликп дпбије претхпдну сагласнпст Нарушипца.
8) пбавештеое п тпме да је саставни деп заједничке ппнуде сппразум кпјим се ппнуђачи
из групе међуспбнп и према наручипцу пбавезују на извршеое јавне набавке, кап и ппдатке п
пбавезнпј садржини тпг сппразума:
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш.
1), 2) и 4) и став 2. ЗЈН.
У складу са шланпм 81. став 4. ЗЈН, саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се
ппнуђаши из групе међуспбнп и према Нарушипцу, пбавезују на изврщеое јавне набавке (Сппразум п
заједничкпм извршеоу јавне набавке), а кпји пбавезнп садржи ппдатке п:
1) шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће
заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем и
2) ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра.

42/51

Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку
ппнуду у име задругара.
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п
јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм.
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке
и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари.
Нарушилац не мпже пд групе ппнуђаша да захтева да се ппвезују у пдређени правни пблик
какп би мпгли да ппднесу заједнишку ппнуду.
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према
нарушипцу.
У ппнуди је пптребнп навести имена и пдгпварајуће прпфесипналне квалификације лица кпја
ће бити пдгпвпрна за изврщеое угпвпра.
9) захтеве у ппгледу траженпг начина и услпва плаћаоа, гарантнпг рпка, кап и
евентуалних других пкплнпсти пд кпјих зависи прихватљивпст ппнуде:
9)1) Начин плаћаоа:вирманским, на рашун ппнуђаша.
9)2) Услпви и рпк плаћаоа: У рпку пд минимум 15 а максимум 45 дана пд дана пријема
рашуна пд стране нарушипца.
Ппнуђашу није дпзвпљенп да захтева аванс, пднпснп ппнуда ппнуђаша кпји ппнуди аванснп
плаћаое биће пдбијена кап неприхватљива.
9)3) Гаранција: Дпбављаш је дужан да гарантује квалитетну, ппуздану и сигурну исппруку
дпбара.
9)4) Местп и начин исппруке: Нпви Сад, Владике Платпна бб, сппственим превпзпм
ппнуђаша.
9)5) Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде:
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птвараоа ппнуда.
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд
ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду.
Укпликп ппнуђаш ппнуди краћи рпк важеоа ппнуде пд траженпг, тп ће бити битни недпстатак
ппнуде и нарушилац ће схпднп шлану 106. став 1. ташка 4) ЗЈН такву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
10) валуту и начин на кпји треба да буде наведена и изражена цена у ппнуди:
10)1) Валута:Вреднпсти се у ппступку јавне набавке исказују у динарима.
10)2) Начин на кпји мпра бити наведена и изражена цена у ппнуди:
Цене у ппнуди се исказују у динарима, на нашин тражен у пбрасцу ппнуде.
Јединишне цене су фиксне за угпвпрени перипд.
Нарушилац мпже, у складу са шланпм 115. став 1. ЗЈН, тпкпм трајаоа пвпг угпвпра, ппвећати
пбим предмета набавке с тим да вреднпст угпвпра мпже ппвећати максималнп дп 5% пд укупне
вреднпсти пвпг угпвпра, при шему укупна вреднпст ппвећаоа Угпвпра не мпже да буде већа пд
5.000.000,00 динара.
Ппнуде прекп прпцеоене вреднпсти биће пдбијене, кап неприхватљиве.
У слушају да у ппднетпј ппнуди није назнашенп да ли је ппнуђена цена са или без ПДВ,
сматраће се да је иста дата без ПДВ.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са
шланпм 92. Закпна п јавним набавкама.
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11) ппдатке п врсти, садржини, начину ппднпшеоа, висини и рпкпвима пбезбеђеоа
финансијскпг испуоеоа пбавеза ппнуђача, укпликп истп наручилац захтева:
а) средствп пбезбеђеоа за испуоеое пбавеза у ппступку јавне набавке (предаје се уз
ппнуду)
-бланкп, сплп меница са менишним писмпм/пвлащћеоем, депп картпнпм, кпја се предаје
уз ппнуду, кап гаранција за пзбиљнпст ппнуде.
Менишнп пвлащћеое се даје на пбрасцу из Кпнкурсне дпкументације. У супрптнпм ппнуда
ће се пдбити збпг битних недпстатака кап неприхватљива.
Меница мпра бити регистрпвана у Регистру меница Нарпдне банке Србије у складу са
Одлукпм п ближим услпвима, садржини и нашину впђеоа регистра меница и пвлащћеоа
(«Службени гласник РС», бр. 56/2011 и 80/2015), а кап дпказ ппнуђаш уз меницу дпставља кппију
захтева за регистрацију менице (са серијским брпјем менице, пснпвпм издаваоа-ушещће на
тендеру), пверенпг пд свпје ппслпвне банке. У супрптнпм ппнуда ће се пдбирти збпг битних
недпстатака кап неприхватљива.
Садржина:Бланкп сплп меница мпра бити безуслпвна, платива на први ппзив, не мпже
садржати дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве пд рпкпва кпје је пдредип Нарушилац, маои изнпс
пд пнпга кпји је пдредип Нарушилац или прпмеоену месну надлежнпст за рещаваое сппрпва. Бланкп
сплп меница мпра да садржи пптпис и пешат ппнуђаша. Менишнп писмп/пвлащћеое пбавезнп мпра
да садржи (ппред псталих ппдатака) и ташан назив кприсника менишнпг писма/пвлащћеоа
(Нарушипца), предмет јавне набавке – брпј ЈН и назив јавне набавке, изнпс на кпји се издаје – 10% пд
укупне вреднпсти ппнуде и у динарима без ппреза, са навпђеоем рпка важнпсти – дп истека рпка
важеоа ппнуде.
Нашин ппднпщеоа: уз ппнуду.
Висина: 10 % пд укупне вреднпсти ппнуде и изражена у динарима, без ппреза
Рпк трајаоа: дп истека рпка важеоа ппнуде
Нарушилац је пвлащћен да унпвши средствп пбезбеђеоа датп уз ппнуду акп ппнуђаш супрптнп
забрани измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда, кап и
акп не пптпище угпвпр накпн щтп се дпнесе пдлука п дпдели угпвпра.
Укпликп средствп пбезбеђеоа није датп у складу са захтевпм из Кпнкурсне дпкументације
ппнуда ће се пдбити неприхватљивпм збпг битних недпстатака.
Ппнуђашима кпји не буду изабрани, средствп пбезбеђеоа биће враћенп пдмах накпн
пптписиваоа угпвпра са ппнуђашем кпме је дпдељен угпвпр.
12)2) средствп пбезбеђеоа кпјим ппнуђач пбезбеђује испуоеое угпвпрних пбавеза:
а) средствп пбезбеђеоа за испуоеое угпвпрне пбавезе (предаје ппнуђач кпме је дпдељен
угпвпр п јавнпј набавци у мпменту закључеоа угпвпра)
-бланкп, сплп меница са менишним писмпм/пвлащћеоем и депп картпнпм кпје се предају
у мпменту закљушеоа угпвпра, кап гаранција за изврщеое угпвпрне пбавезе.
Меница мпра бити регистрпвана у Регистру меница Нарпдне банке Србије у складу са
Одлукпм п ближим услпвима, садржини и нашину впђеоа регистра меница и пвлащћеоа
(«Службени гласник РС», бр. 56/2011 и 80/2015), а кап дпказ ппнуђаш уз меницу дпставља кппију
захтева за регистрацију менице (са серијским брпјем менице, пснпвпм издаваоа-гаранција за
квалитетнп пбављен ппсап), пверенпг пд свпје ппслпвне банке.
Садржина:Бланкп сплп меница мпра бити безуслпвна, платива на први ппзив, не мпже
садржати дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве пд рпкпва кпје је пдредип Нарушилац, маои изнпс
пд пнпга кпји је пдредип Нарушилац или прпмеоену месну надлежнпст за рещаваое сппрпва. Бланкп
сплп меница мпра да садржи пптпис и пешат ппнуђаша. Менишнп писмп/пвлащћеое пбавезнп мпра
да садржи (ппред псталих ппдатака) и ташан назив кприсника менишнпг писма/пвлащћеоа
(Нарушипца), предмет јавне набавке – брпј ЈН и назив јавне набавке, изнпс на кпји се издаје – 10% пд
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укупне вреднпсти угпвпра и у динарима без ппреза, са навпђеоем рпка важнпсти – 30 дана дужи пд
дана пкпншаоа реализације угпвпра.
Нашин ппднпщеоа: у мпменту закљушеоа угпвпра.
Висина: 10 % пд укупне вреднпсти угпвпра и изражена у динарима, без ппреза
Рпк трајаоа: - 30 дана дужи пд дана пкпншаоа реализације угпвпра.
Нарушилац је пвлащћен да унпвши финансијску гаранцију дату уз угпвпр акп изабрани ппнуђаш
не испуоава свпје угпвпрене пбавезе.
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде ппнуђаши (шланпви заједнишке ппнуде-групе
ппнуђаша) мпгу дати једну гаранцију прибављену пд стране самп једнпг шлана или вище гаранција пд
свих шланпва заједнишке ппнуде, а укупна вреднпст гаранција не мпже бити маоа пд 10% пд укупне
вреднпсти угпвпра без пдв.
12) дефинисаое ппсебних захтева, укпликп исти ппстпје, у ппгледу заштите
ппверљивпсти ппдатака кпје наручилац ставља ппнуђачима на распплагаое, укључујући и
оихпве ппдизвпђаче:
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје Нарушилац ставља на
распплагаое.
13) пбавештеое п начину преузимаоа техничке дпкументације и планпва, пднпснп
ппјединих оених делпва, акп збпг пбима и техничких разлпга исту није мпгуће пбјавити: /
14) пбавештеое да ппнуђач мпже у писанпм пблику тражити дпдатне инфпрмације или
ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде, кап и да мпже да укаже наручипцу и на евентуалнп
упчене недпстатке и неправилнпсти у кпнкурснпј дпкументацији, уз наппмену да се
кпмуникација у ппступку јавне набавке врши на начин пдређен чланпм 20. Закпна:
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику тражити пд Нарушипца дпдатне инфпрмације
или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде,при шему мпже да укаже Нарушипцу и на евентуалнп
упшене недпстатке и неправилнпсти у кпнкурснпј дпкументацији, најкасније пет дана пре истека рпка
за ппднпщеое ппнуде.
Захтев за дпдатне инфпрмације, са пбавезнпм назнакпм «Тражеое дпдатних инфпрмација
или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде за пратећи канцеларијски материјала ред.бр. 1.1.1.
мпже се упутити нарушипцу:
-писаним путем, пднпснп путем ппщте или неппсреднп прекп писарнице на адресу нарушипца
-путем електрпнске ппщте, на e mаil: jnabavke@skuptinavojvodine.gov.rs
Захтев за дпдатне инфпрмације се мпже упутити радним данима, у раднп време Нарушица пд
08:00 дп 16:00 шаспва. Захтев кпји буде ппслат ван раднпг времена сматраће се да је примљен првпг
нареднпг раднпг дана. Захтеви не мпгу да се щаљу на друге мејл адресе, псим назнашених.
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд три дана пд дана пријема захтева, пдгпвпр
пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници.
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм
није дпзвпљенп.
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщиће се на нашин пдређен шланпм 20. ЗЈН –
Кпмуникација се у ппступку јавне набавке и у вези са пбављаоем ппслпва јавних набавки пдвија
писаним путем, пднпснп путем ппщте, електрпнске ппщте или факспм, кап и пбјављиваоем пд
стране нарушипца на ппрталу јавних набавки.
Изабранп средствп кпмуникације мпра бити щирпкп дпступнп, такп да не пгранишава
мпгућнпст ушещћа заинтереспваних лица у ппступку јавне набавке.
Кпмуникација треба да се пдвија на нашин да се ппщтују рпкпви предвиђени Закпнпм и да се
у тпм циљу, када је тп мпгуће, кпристе електрпнска средства.
Кпмуникација се мпра пдвијати на нашин да се пбезбеди шуваое ппверљивих и ппдатака п
заинтереспваним лицима, ппдатака п ппнудама и ппнуђашима дп птвараоа ппнуда, да се пбезбеди
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евидентираое радои предузетих у ппступку и шуваое дпкументације у складу са прпписима кпјима
се уређује пбласт дпкументарне грађе и архива.
Алати кпји се кпристе у кпмуникацији електрпнским средствима и оихпве технишке
карактеристике мпрају бити щирпкп дпступни и интерпперативни, такви да кпристе прпизвпде
инфпрмаципних технплпгија у ппщтпј упптреби.
Акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране нарушипца или ппнуђаша
путем електрпнске ппщте или факспм, страна кпја је изврщила дпстављаое дужна је да пд друге
стране захтева да на исти нашин пптврди пријем тпг дпкумента, щтп је друга страна дужна и да ушини
када је тп неппхпднп кап дпказ да је изврщенп дпстављаое.
Акп нарушилац у рпку предвиђенпм за ппднпщеое ппнуда измени или дппуни кпнкурсну
дпкументацију, дужан је да без пдлагаоа измене или дппуне пбјави на Ппрталу јавних набавки и на
свпјпј интернет страници.
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију псам или маое дана пре истека
рпка за ппднпщеое ппнуда, нарушилац је дужан да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави
пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да
дппуоује кпнкурсну дпкументацију.
15) пбавештеое п начину на кпји се мпгу захтевати дпдатна пбјашоеоа пд ппнуђача
ппсле птвараоа ппнуда и вршити кпнтрпла кпд ппнуђача пднпснп оегпвпг ппдизвпђача:
Ппсле птвараоа ппнуда Нарушилац мпже, приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм
пблику захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и
уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг
ппдизвпђаша.
Укпликп Нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изрщити
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, Нарушилац је ппнуђашу пставити
примерен рпк да ппступи пп ппзиву пднпснп пмпгући Нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша кап и
кпд оегпвпг ппдизвпђаша.
Нарушилац не мпже да захтева, дпзвпли или ппнуди прпмену елемената ппнуде кпји су пд
знашаја за примену критеријума за дпделу угпвпра, пднпснп прпмену кпјпм би се ппнуда кпја je
непдгпварајућа или неприхватљива ушинила пдгпварајућпм, пднпснп прихватљивпм, псим акп
другашије не прпизилази из прирпде ппступка јавне набавке.
Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака упшених
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, Нарушилац ће оегпву ппнуду
пдбити кап неприхватљиву.
16) oбaвeштeоe дa нaкнaду зa кoришћeоe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч:
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права
интелектуалне свпјине трећих лица, снпси ппнуђаш.
17) пбавештеое п рпкпвима и начину ппднпшеоа захтева за заштиту права, са
детаљним упутствпм п садржини пптпунпг захтева за заштиту права у складу са чланпм 151. став
1. тач. 1)–7) Закпна, кап и изнпспм таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закпна и детаљним
упутствпм п пптврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закпна кпјпм се пптврђује да је уплата таксе
извршена, а кпја се прилаже уз захтев за заштиту права приликпм ппднпшеоа захтева
наручипцу, какп би се захтев сматрап пптпуним:
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17)1) Рпкпви и нашин ппднпщеоа захтева за защтиту права:
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља
Републишкпј кпмисији.
Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке
радое нарушипца, псим акп пвим закпнпм није другашије пдређенп.
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое
ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране
нарушипца најкасније седам дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а у ппступку јавне
набавке мале вреднпсти и квалификаципнпм ппступку акп је примљен пд стране нарушипца три
дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је
ппднпсилац захтева у складу са шланпм 63. став 2. пвпг закпна указап нарушипцу на евентуалне
недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип.
Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека
рпка за ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из става 3. пвпг шлана, сматраће се
благпвременим укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда.
Ст. 3. и 4. пве ппдташке не примеоују се у слушају прегпварашкпг ппступка без пбјављиваоа
ппзива за ппднпщеое ппнуда, акп ппднпсилац захтева или са оим ппвезанп лице није ушествпвап
у тпм ппступку.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, пдлуке п закљушеоу пквирнпг сппразума,
пдлуке п признаваоу квалификације и пдлуке п пбустави ппступка, рпк за ппднпщеое захтева за
защтиту права је десет дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки, а пет дана у
ппступку јавне набавке мале вреднпсти и дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра на пснпву пквирнпг
сппразума у складу са шланпм 40а пвпг закпна.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку
јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп
ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое захтева из ст. 3. и 4. пве ппдташке, а ппднпсилац
захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране
истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је
ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.
Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке
у складу са пдредбама шлана 150. ЗЈН.
Нарушилац пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права на Ппрталу јавних
набавки и на свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема захтева за
защтиту права, кпје садржи ппдатке из Прилпга 3Љ.
17)2) Детаљнп упутствп п садржини пптпунпг захтева за защтиту права у складу са шланпм 151.
став 1. таш. 1) – 7) ЗЈН:
Захтев за защтиту права садржи:
1) назив и адресу ппднпсипца захтева и лице за кпнтакт
2) назив и адресу нарушипца
3) ппдатке п јавнпј набавци кпја је предмет захтева, пднпснп п пдлуци нарушипца
4) ппвреде прпписа кпјима се уређује ппступак јавне набавке
5) шиоенице и дпказе кпјима се ппвреде дпказују
6) пптврду п уплати таксе из шлана 156. ЗЈН
7) пптпис ппднпсипца.
Акп ппднети захтев за защтиту права не садржи све пбавезне елементе нарушилац ће
такав захтев пдбацити закљушкпм.
Закљушак нарушилац дпставља ппднпсипцу захтева и Републишкпј кпмисији у рпку пд три
дана пд дана дпнпщеоа.
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Прптив закљушка нарушипца ппднпсилац захтева мпже у рпку пд три дана пд дана
пријема закљушка ппднети жалбу Републишкпј кпмисији, дпк кппију жалбе истпвременп дпставља
нарушипцу.
17)3) Изнпс таксе из шлана 156. став 1. таш. 1)- 3) ЗЈН:
Чланпм 151. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем
тексту: ЗЈН) је прпписанп да захтев за защтиту права мпра да садржи, између псталпг, и пптврду п
уплати таксе из шлана 156. ЗЈН.
Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на пдређени рашун бучета Републике Србије
уплати таксу у изнпсу прпписанпм шланпм 156. ЗЈН.
Кап дпказ п уплати таксе, у смислу шлана 151. став 1. ташка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Пптврда п извршенпј уплати таксе из члана 156. ЗЈН кпја садржи следеће елементе:
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да садржи ппдатак
да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава реализпван, кап и датум изврщеоа
налпга. * Републичка кпмисија мпже да изврши увид у пдгпварајући извпд евиденципнпг рачуна
дпстављенпг пд стране Министарства финансија – Управе за трезпр и на тај начин дпдатнп
прпвери чиоеницу да ли је налпг за пренпс реализпван.
(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи;
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06;
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за
защтиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнака јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за
защтиту права;
(8) кприсник: бучет Републике Србије;
(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је изврщена
уплата таксе;
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке.
2. Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке или
ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе наведене ппд
ташкпм 1.
3. Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезпр,
пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе из
ташке 1, псим пних наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтева за защтиту права кпји имају
птвпрен рашун у пквиру припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у Управи за
трезпр (кприсници бучетских средстава, кприсници средстава прганизација за пбавезнп спцијалнп
псигураое и други кприсници јавних средстава);
4. Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из пптврде п
извршенпј уплати таксе из тачке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и други
субјекти) кпји имају птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са закпнпм и другим
прпписпм.
Примерак правилнп пппуоенпг налпга за пренпс и примерак правилнп пппуоенпг налпга за
уплату мпгу се видети на сајту Републишке кпмисије за защтиту права у ппступцима јавних набавки
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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17)4) У ппступцима защтите права изнпси такси кпје је дужан да уплати ппднпсилац
захтева су:
1.Такса за захтев за заштиту права ппднет у ппступку јавне набавке мале вреднпсти и
прегпварачкпм ппступку јавне набавке без пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда:
У ппступку јавне набавке мале вреднпсти и у прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за
ппднпщеое ппнуда, такса увек изнпси 60.000 динара, без пбзира на тп:
- да ли се захтев за защтиту права ппднпси пре или накпн птвараоа ппнуда;
- да ли је ппступак јавне набавке пбликпван пп партијама;
- кплика је прпцеоена вреднпст јавне набавке;
- кпликп изнпси ппнуђена цена ппнуђаша кпме је дпдељен угпвпр п јавнпј набавци.
2. Такса за захтев за заштиту права када се ппднпси пре птвараоа ппнуда у свим врстама
ппступака јавних набавки (изузев ппступака из тачке 1) у кпјима предмет јавне набавке није
пбликпван пп партијама (јединствена набавка):
2.1 Акп прпцеоена вреднпст јавне набавке није већа пд 120.000.000,00 динара такса је 120.000,00
динара
2.2 Акп је прпцеоена вреднпст јавне набавке већа пд 120.000.000,00 динара такса је 250.000,00
динара
3. Такса за захтев за заштиту права када се ппднпси пре птвараоа ппнуда у свим врстама
ппступака јавних набавки (изузев ппступака из тачке 1) у кпјима је предмет јавне набавке
пбликпван пп партијама:
3.1 Акп укупна прпцеоена вреднпст јавне набавке није већа пд 120.000.000,00 динара такса је
120.000,00 динара, без пбзира на тп кпликп се партија пспправа и кплики је збир оихпвих
прпцеоених вреднпсти
3.2 Акп је укупна прпцеоена вреднпст јавне набавке већа пд 120.000.000,00 динара такса је
250.000,00 динара, без пбзира на тп кпликп се партија пспправа и кплики је збир оихпвих
прпцеоених вреднпсти
4. Такса за захтев за заштиту права када се ппднпси накпн птвараоа ппнуда у свим врстама
ппступака (изузев ппступака наведеним ппд тачкпм 1) у кпјима предмет јавне набавке није
пбликпван пп партијама (јединствена набавка):
4.1 Акп прпцеоена вреднпст јавне набавке није већа пд 120.000.000,00 динара такса је 120.000,00
динара
4.2 Акп је прпцеоена вреднпст јавне набавке већа пд 120.000.000,00 динара, такса је 0,1%
прпцеоене вреднпсти јавне набавке
4.3 Акп је ппнуђена цена ппнуђаша кпјем је дпдељен угпвпр већа пд 120.000.000 динара такса је
0,1% те ппнуђене цене
5. Такса за захтев за заштиту права када се ппднпси накпн птвараоа ппнуда у свим врстама
ппступака (изузев ппступака наведеним ппд тачкпм 1) у кпјима је предмет јавне набавке
пбликпван пп партијама:
5.1 Акп збир прпцеоених вреднпсти свих псппрених партија није већи пд 120.000.000,00 динара
такса је 120.000,00 динара
5.2 Акп је збир прпцеоених вреднпсти свих псппрених партија већи пд 120.000.000,00 динара
такса је 0,1% тпг збира
5.3 Акп је у свим псппреним партијама збир ппнуђених цена ппнуђаша кпјима је дпдељен угпвпр
већи пд 120.000.000 динара, такса је 0,1% збира ппнуђених цена 5.4 Акп је у свим псппреним
партијама збир прпцеоених вреднпсти тих партија и ппнуђених цена ппнуђаша кпјима је дпдељен
угпвпр већи пд 120.000.000 динара, такса је 0,1% тпг збира.
Свака странка у ппступку снпси трпщкпве кпје прпузрпкује свпјим радоама.
Акп је захтев за защтиту права пснпван, нарушилац мпра ппднпсипцу захтева за защтиту
права на писани захтев надпкнадити трпщкпве настале пп пснпву защтите права.
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Акп захтев за защтиту права није пснпван, ппднпсилац захтева за защтиту права мпра
нарушипцу на писани захтев надпкнадити трпщкпве настале пп пснпву защтите права.
Акп је захтев за защтиту права делимишнп усвпјен, Републишка кпмисија пдлушује да ли ће
свака странка снпсити свпје трпщкпве или ће трпщкпви бити ппдељени сразмернп усвпјенпм
захтеву за защтиту права.
Странке у захтеву мпрају прецизнп да наведу трпщкпве за кпје траже накнаду.
Накнаду трпщкпва мпгуће је тражити дп дпнпщеоа пдлуке нарушипца, пднпснп
Републишке кпмисије п ппднетпм захтеву за защтиту права.
О трпщкпвима пдлушује Републишка кпмисија. Одлука Републишке кпмисије је изврщни
наслпв.
УПЛАТА ИЗ ИНПСТРАНСТВА
Уплата таксе за ппднпщеое захтева за защтиту права из инпстранства мпже се изврщити на девизни
рашун Министарства финансија – Управе за трезпр
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:
Нарпдна банка Србије (НБС)
11000 Бепград, ул. Немаоина бр. 17
Србија
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:
Министарствп финансија
Управа за трезпр
ул. Ппп Лукина бр. 7-9
11000 Бепград
IBAN: RS 35908500103019323073
НАПОМЕНА: Приликпм уплата средстава пптребнп је навести следеће инфпрмације п плаћаоу „детаљи плаћаоа“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):
– брпј у ппступку јавне набавке на кпје се захтев за защтиту права пднпси и
назив нарушипца у ппступку јавне набавке.
У прилпгу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.
PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103 – EUR
FIELD 32A:
VALUE DATE – EUR- AMOUNT
FIELD 50K:
ORDERING CUSTOMER
FIELD 50K:
ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
DEUTDEFFXXX
(INTERMEDIARY)
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY
FIELD 57A:
/DE20500700100935930800
(ACC. WITH BANK)
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA
FIELD 59:
(BENEFICIARY)

/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
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FIELD 70:

SWIFT MESSAGE MT103 – USD
FIELD 32A:
FIELD 50K:
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

FIELD 70:

POP LUKINA7-9
BEOGRAD
DETAILS OF PAYMENT

VALUE DATE – USD- AMOUNT
ORDERING CUSTOMER
BKTRUS33XXX
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY
AMERICAS, NEW YORK
60 WALL STREET
UNITED STATES
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA
/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD
DETAILS OF PAYMENT
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