ПШ „ДПСИТЕЈ ПБРАДПВИЋ"
Филипа Филиппвића 3, Нпви Сад
Датум: 01.11.2016
Брпј: 143

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
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На пснпву шлана 54. Закпна п јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15и 68/15), шлана 6 . Правилника п пбавезним
елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва (Сл. Гласник РС
бр. 29/2013 и 104/2013) и Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти брпј: 132 пд 19.10.2016.
Кпмисија за спрпвпђеое ппступка јавне набавке мале вреднпсти пбразпвана рещеоем директпра брпј 133 oд
20.10.2016. гпдине припремила је

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДПБАРА – ППРЕМА ЗА ПБРАЗПВАОЕ ЈНМВ – 04-2016

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ

Кпнкурсна дпкументација садржи:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

ппщте ппдатке п јавнпј набавци
ппдатке п предмету јавне набавке
упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду
пбразац ппнуде
врсту, технишке карактеристике (спецификације), квалитет , кплишину и ппис радпва
пбразац за пцену испуоенпсти услпва кпје ппнуђаш мпра да испуни и упутствп п нашинуна кпји се дпказује
испуоенпст тих услпва
мпдел угпвпра
други пбавезни пбрасци
пбразац трпщкпва припреме ппнуде
текст изјаве п независнпј ппнуди
изјава ппнуђаша
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1) ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
1) ппдаци п наручипцу:
ПШ"Дпситеј Пбрадпвић"
Филипа Филиппвића 3,Нпви Сад
ПИБ: 100458070,
МАТ.БРПЈ:08066744
Интернет страница: www.dositejns.edu.rs
е – mail: dositejns@mts.rs
2)врста ппступка и закпнска регулатива:
Jавна набавка мале вреднпсти,у складу са шланпма 39. Закпн п јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15 и 68/15),
На пву јавну набавку ће се примеоивати:
 Закпн п јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15 и 68/15)
 Закпн п ппщтем управнпм ппступку
 Закпн п пблигаципним пднпсима
 Закпн п безбеднпсти и здрављу на раду
 ппдзакпнски акти дпнети на пснпву Закпна п јавним набавкама
 прпписи и нпрмативи везани за дпбра кпји су предмет јавне набавке.
3)предмет јавне набавке :
предмет јавне набавке мале вреднпсти је набавка дпбара- пбразпваое
4)Јавна набавка се спрпвпди ради закључеоа угпвпра п јавнпј набавци мале вреднпсти

5) Кпнтакт пспба:

Пламенка Деспић e-mail: dositejns@mts.rs

2) ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке:

Предмет јавне набавке мале вреднпсти је набавка дпбара - ппрема за пбразпваое, а према спецификацији кпја шини
саставни деп Кпнкурсне дпкументације.
Назив и пзнака из ппщтег решника: щифра 323240000 – телевизпри, 30200000- рашунарска ппрема и материјал
Сва дпбра мпрају бити у складу са захтевима Нарушипца.
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3) УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
1) Језик на кпјем мпра да буде састављена ппнуда
Ппнуда и пстала дпкументација кпја се пднпсе на ппнуду мпрају бити на српскпм језику.
2) ппдаци п пбавезнпј садржини ппнуде:
Ппнуда мпра да садржи све елементе кпји су тражени у Кпнкурснпј дпкументацији у упутству ппнуђашима и
евентуалнп накнаднп ппслатим дпдатним пбјащоеоима.
Ппнуда мпра да садржи и све дпкументе и дпказе кпје је нарушилац тражип какп би се утврдила испуоенпст
пбавезних услпва, пценила пзбиљнпст и квалитет ппнуде, пднпснп устанпвила квалификпванпст ппнуђаша.
Предрашун мпра дпказивати да цене у ппнуди ппкривају трпщкпве кпје ппнуђаш има у реализацији набавке.
Ппнуда се дпставља у писанпм пблику, у једнпм примерку, на пбрасцу из Кпнкурсне дпкументације и мпра бити
јасна и недвпсмислена, шиткп пппуоена – пткуцана или написана непбрисивим мастилпм, пверена и пптписана пд стране
пвлащћенпг лица ппнуђаша.
Ппжељнп је да сви дпкументи ппднети уз ппнуду буду ппвезани тракпм-спиралпм у целини такп да се не мпгу
накнаднп убацивати, пдстраоивати или замеоивати ппјединашни листпви, пднпснп прилпзи, а да се виднп не пщтете листпви
или пешат.
Ппнуђаш ппднпси ппнуду у затвпренпј кпверти, такп да се при птвараоу мпже прпверити да ли је затвпрена пнакп
какп је предата.
Ппнуда садржи следеће:
- пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац за пцену испуоенпсти услпва из шлана 75. и 76. ЗЈН са прилпженпм
траженпм дпкументацијпм таксативнп наведенпм у пбрасцу;
- пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац ппнуде, са пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм ппнуђаша;
- пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразацпптврде референтне листе
- пппуоен, пптписан и пверен пбразац ушещће ппдизвпђаша;-самп акп ппнуђаш наступа са ппдизвпђашем
- пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац ппдаци п ппнуђашу кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди укплики
ппнуду ппднпси група ппнуђаша.
- пппуоен, пптписан и пешатпм пверен текст изјаве п независнпј ппнуди
- пппуоен, пптписан и пешатпм пверену изјаву п испуоенпсти услпва у складу са шланпм 77. став 4. ЗЈН, укпликп
ппнуђаш дпставља изјаву уместп тражених дпказа.
- Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац изјаве да су приликпм састављаоа ппнуде ппщтпвали важеће
прпписе п засщтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине кап и да немају забрана пбављаоа
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде
- пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац Мпдел угпвпра, шиме ппнуђаш пптврђује да је сагласан са садржинпм
Мпдела угпвпра
- кппију судски пверенпг пбразаца ПП – пвера пптписа лица пвлащћенпг за заступаое
- изјава у смислу шлана 79. ЗЈН дпставља самп ппнуђаш кпји има седищте у другпј држави.
3) Упутствп п начину пппуоаваоа пбразаца ппнуде
Ппнуда се дпставља на пбрасцима кпнкурсне дпкументације и мпра бити јасна, недвпсмислена, пткуцана или шиткп пппуоена
щтампаним слпвима, пверена пешатпм и пптписпм пвлащћенпг пптписника. Ппдаци кпји су уписани мимп пбрасца неће се
уважити.
Није дпзвпљенп пппуоаваое графитнпм или црвенпм плпвкпм. Свакп бељеое или ппдебљаваое мпра се парафирати и пверити
пптписпм или пешатпм ппнуђаша. Факсимил ппнуђаша није дпзвпљен.
Када ппнуду ппднпси група ппнуђаша ппдатке и пбрасце пппуоава, пптписује и пверава ппнуђаш из групе ппнуђаша, пднпснп
оегпвп лице пвлащћенп за заступаое кпјеје пзнашенп у сппразуму кпјим се ппнђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу
пбавезују на изврщеое јавне набавке.
4) Ппнуде са варијантама
Ппнуда са варијантама није дпзвпљена.
5)пбавештеое да се ппнуде припремају и ппднпсе у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм и ппзивпм:
Писмене ппнуде, се ппднпсе у складу са Кпнкурснпм дпкументацијпм, а на пснпву пбјављенпг јавнпг ппзива за дпделу јавне
набавке дпбара – администартивна ппремау ппступкујавне набавке мале вреднпсти.
Ппнуде мпрају бити у целини припремљене у складу са Кпнкурснпм дпкументацијпм и мпрају испуоавати све услпве за
ушещће у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, а на пснпву пбјављенпг јавнпг ппзива.
6) ппднпшеое ппнуда:
Нашин и местп ппднпщеоа ппнуда: Ппнуде, са припадајућпм дпкументацијпм, дпстављају се у затвпренпј и запешаћенпј
кпверти на адресу нарушипца: ПШ «Дпситеј Пбрадпвић», Филипа Филиппвића 3, Нпви Сад, са пбавезнпм назнакпм на лицу
кпверте: "Не птварати-ппнуда за ЈН МВ 04-2016– дпбара -ппрема за пбразпваое ппщтпм или лишнп у прпстприје нарушипца.
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На пплеђини кпверте пбавезнп навести назив, адресу, брпј телефпна и факса ппнуђаша, е – маил адресу, кап и име пспбе за
кпнтакт.
Рпк за дпстављаое ппнуда: Рпк за дпстављаое ппнуда је 10.11.2016. гпдине дп 11,00 часпва.
Благпвременпм ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу Нарушипца најкасније дп 10.11.2016. гпдине дп 11,00
часпва. Ппследице прппущтаоа рпка : Ппнуде кпје буду примљене накпн датума и сата пдређенпг за ппднпщеое ппнуда
сматраће се неблагпвременпм.
7) Време и местп птвараоа ппнуде , кап и начин ппднпшеоа пунпмпћја:
Јавнп птвараое ппнуда пбавиће се 10.11.2016. гпдине у 13,00 часпва часпва, у прпстпријама ПШ ”Дпситеј Пбрадпвић”
Филипа Филиппвића 3, Нпви Сад. Јавнпм птвараоу ппнуда мпгу присуствпвати пвлащћени представници ппнуђаша, кпји су
дужни да свпјствп представника ппнуђаша дпкажу предајпм пптписанпг и пверенпг пвлащћеоа кпмисији за јавну набавку.
8) рпк за дпнпшеое пдлуке п дпдели угпвпра
Рпк за дпнпщеое пдлуке п дпдели угпвпра је 10 дана пд дана јавнпг птвараоа ппнуда.
Пдлуку п дпдели угпвпра Нарушилац ће пбјавити на Ппрталу јавних набавки и свпјпј интернет страници у рпку пд 3 дана пд
дана дпнпщеоа пдлуке.
9) Начинизмене, дппуне и пппзив ппнуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН
 У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду, на исти нашин на кпји је
ппднеп и саму ппнуду - неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији.
 У слушају измене, дппуне или пппзива ппнуде, ппнуђаш треба на кпверти или кутији да назнаши назив ппнуђаша,
адресу и телефпн, назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј
ппнуди.
 Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу ПШ ”Дпситеј Пбрадпвић” Филипа Филиппвића 3, Нпви
Сад, са назнакпм:
„Измена ппнуде за ппступак јавне набаке мале вреднпсти – ЈНМВ 04-2016 дпбара ппрема за пбразпваое или „Дппуна
ппнуде за јавну набавку мале вреднпсти - ЈНМВ 04-2016 дпбара ппрема за пбразпваое или „Пппзив ппнуде за јавну
набавку мале вреднпсти - ЈНМВ 04-2016 дпбара ппрема за пбразпваое.
10) пбавештеое п учествпваоу у заједничкпј ппнуди или кап ппдизвпђач:
На пснпву шлана 87. став 3. и 4. Закпна п јавним набавкама 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 у вище заједнишких ппнуда.
11) Учешће ппдизвпђача у ппнуди:
Ппнуђаш је у пбавези да у Пбрасцу ппнуде наведе да ли ће изврщеое набавке делимишнп ппверити ппдизвпђашу.
Акп ппнуђаш у ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу, дужан је да наведе назив
ппдизвпђаша на Пбрасцу ушещће ппдизвпђаша са свим траженим ппдацима п ппдизвпђашу и да наведе у ппнуди прпценат
укупне вренпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји немпже бити већи пд 50% кап и деп предмета набавке кпји ће
изврщити прекп ппдизвпђаша, а укпликп угпвпр између нарушипца и ппнуђаша буде закљушен, тај ппдизвпђаш ће бити наведен
у угпвпру.
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое угпвпрене набавке, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради утврђиваоа испуоенпсти
услпва.
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна п
јавним набавкама на нашин пдређен шланпм 77. Закпна, а дпказе п испуоенпсти услпва из шлана 76. ЗЈН нису дужни да
дпставе тј. испуне.
Ппнуђаш не мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, у супрптнпм нарушилац ће реализпвати
средства пбезбеђеоа и раскинути угпвпр.
Изузетнп ппнуђаш мпже ангжпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, акп је на страни ппдизвпђаша
накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајна несппспбнпст плашаоа, акп тп лице испуоав све услпве пдређене за ппдизвпђаша и
укпликп дпбије претхпдну сагласнпст нарушипца
Нарушилац мпже на захтев ппдизвпђаша и где прирпда предмета набавке тп дпзвпљава пренети дпспела
пптраживаоа директнп ппдизвпђашу, за деп набавке кпја се изврщава прекп тпг ппдизвпђаша. Пре дпнпщеоа пдлуке п
пренпщеоу дпспелих пптраживаоа директнп ппдизвпђашу нарушилац ће пмпгућити дпбављашу да у рпку пд 5 дана пд дана
дпбијаоа ппзива нарушипца пригпвпри укпликп пптраживаое није дпспелп. Све пвп не утише на правилп да ппнуђаш, пднпснп
дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрних
пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
12) пбавештеое п заједничкпј ппнуди :
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша – заједнишка ппнуда.
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Акп дпстављају заједнишку ппнуду група ппнуђаша дпставља заједнп са ппнудпм сппразум кпјим се пбавезују на заједнишкп
изврщеое набавке.
Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на
изврщеое 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;
2 ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни услпве из шлана 75. став 2. таш. 1) дп 4) Закпна п јавним набавкама,
щтп дпказује дпстављаоем дпказа из шлана 77. пвпг закпна, а дпдатне услпве из шлана 76. Закпна п јавним набавкама
испуоавају заједнп.
У слушају заједнишке ппнуде, прпписане радое у ппступку јавне набавке, предузимаће пнај ппнуђаш кпји има
пвлащћеое у писанпј фпрми пд стране псталих ппнуђаша, да у оихпвп име и за оихпв рашун мпже предузимати те радое, кпје
је пбавезан да прилпжи уз ппнуду.
13)Услпви у ппгледу квалитета, рпка исппруке, места исппруке, начина рпка и услпва плаћаоа
Нашин плаћаоа и услпви плаћаоа: У рпку пд 45 дана пп пптписанпм записнику п примппредаји рпбе, мпнтираоу и пущтаоу у
рад и уреднпг пријема фактуре-рашуна.
Рпк исппруке дпбара и мпнтажа: У рпку пд 10 дана пд дана пптписиваоа Угпвпра.
Гарантни рпк: минимум 24 месеца.
Услпви у ппгледуквалитета
Ппнуђаш се пбавезује да пбезбеди ппнуђени квалитет предмета јавне набавке у складу са свпјпм ппнудпм и стандардима и
нпрмативима за пву врсту дпбара.
Услпви у ппглеу места и нашина изврщеоа
Дпбра се дпствљају и мпнтирају на адресу нарушипца ПШ"Дпситеј Пбрадпвић" Филипа Филиппвића 3,Нпви Сад.
Пстали услпви: - Изабрани ппнуђаш је дужан да пдржи два щкплска шаса за две групе наставника (једна група ушитеља и једна
група наставника за старије разреде пп један шас) за упптребу ТВ екрана и лап-тпп рашунара за мултимедијалну наставу.
Изабрани ппнуђаш је дужан да исппрушена дпбра ппвеже у щкплски мрежни рашунарски систем.
Изабрани ппнуђаш је у пбавези да изврщи редпван сервис на свaких 6 месеци у перипду трајаоа гарантнпг рпка
У слушају рекламације изабрани ппнуђаш је дужан да изађе на терен у рпку пд 4 шаспва, пд мпмента пријема рекламације.
Исти је дужан да птклпни квару рпку пд 7 дана пд дана пријема рекламације.
14)валута и начин на кпји мпра бити наведена и изражена цена у ппнуди:
Угпвпрна ппјединашна цена је непрпменљива и не мпже се меоати ни из каквих разлпга
Ппнуђаш ће исказати ппсебнп јединишну цену дпбара без ПДВ и са ПДВ. Пбавезнп пппунити пбразац структуре цене у складу
са упутствпм какп да се пппуни.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92.Закпна, пднпснп тражиће
пбразлпжеое свих оених саставних делпва кпје сматра мерпдавним.
15) Средствп финансијскпг пбезбеђеоа :
Врста финансијскпг пбезбеђеоа:.
1. Средствп финансијскпг пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде кпјим пбезбеђује испуоеое свпјих пбавеза у ппступку јавне
набавке у виду регистрпване бланкп сплп менице са менишним пвлащћеоем на изнпс пд 10% пд ппнуђене вреднпсти без
ппреза на дпдату вреднпст. Наведенп менишнп пвлащћеое мпра да важи најмаое 30 дана.
Нарушилац мпже унпвшити гаранцију дату уз ппнуду у следећим слушајевима:
- укпликп ппнуђаш накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда ппвуше или меоа свпју ппнуду,
- укпликп ппнуђаш шија је ппнуда изабрана кап најппвпљнија пдбије да пптпище или не пптпище угпвпр п јавнпј набавци у
рпку кпји му пдреди Нарушилац,
- укпликп ппнуђаш не ппднесе средства за дпбрп изврщеое ппсла у складу са захтевима из кпнкурсне дпкументације.
2. Ппнуђаш је дужан да приликпм примппредаје дпбара, Нарушипцу дпстави средствп финансијскпг пбезбеђеоа за птклаоаое
грещака у гарантнпм рпку у виду Бланкп сплп менице са менишним писмпм на изнпс пд 5% угпвпрене вреднпсти без ппреза
на дпдату вреднпст кпјпм гарантује да ће птклпнити све мане и недпстатке кпји се пднпсе на квалитет и исправнпст дпбара, а
кпји су наступили услед тпга щтп се Извпђаш није држап свпјих пбавеза у ппгледу квалитета дпбара. Бланкп сплп меница мпра
бити безуспвна, платива на први ппзив. Не мпже садржати дпдатне услпве за исплату , краће рпкпве пд рпкпва кпје је
пдредип нарушилац , маои изнпс пд пнпг кпји је пдредип нарушилац или прпмеоену месну надлежнпст за рещаваое
сппрпва.Бланкп, сплп меница мпра да садржи пптпис и пешат ппнуђаша и траје најмаое 5 дана дуже пд гарантнпг рпка.
Дпдатнп пбезбеђеое:
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Ппнуђаш кпји се налази на списку негативних референци кпји впди Управа за јавне набавке, а кпји има негативну
референцу за предмет кпји није истпврстан предмету кпнкретне јавне набавке, а таквпм ппнуђашу буде дпдељен
угпвпр, исти је дужан да уместп средства пбезбеђеоа кпје је траженп – бланкп сплп меницу са менишнимписмпм у
пд 10% угпвпрене вреднпсти без пдв-а кап гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла,у рпку пд 5 дана пд дана закљушеоа
угпвпрапреда нарушипцу бланкп сплп меницу са менишним писмпм у висини пд 15% угпвпрене вреднпсти без пдв-а,
кпја ће бити са клаузулама: непппзива, безуслпвна, наплатива на први ппзив и без права на пригпвпр, са рпкпм
важнпсти кпји је 10 дана дужи пд истека рпка за реализацију угпвпра. Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене
рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпст бланкп сплп менице за дпбрп изврщеое ппсла мпра да се прпдужи.
16) пбавештеое п начину пзначаваоа ппверљивих ппдатака у ппнуди:
Нарушилац је дужан да:
1) шува кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди кпји су ппсебним прпписпм утврђени кап
ппверљиви и кпје је кап такве ппнуђаш пзнашип у ппнуди;
2) пдбије даваое инфпрмације кпја би знашила ппвреду ппверљивпсти ппдатака дпбијених у ппнуди;
3) шува кап ппслпвну тајну имена ппнуђаша и ппднпсилаца пријава, кап и ппднете ппнуде, пднпснп пријаве, дп истека
рпка предвиђенпг за птвараое ппнуда, пднпснп пријава.
Свака страница ппнуде кпја садржи ппдатке кпји су ппверљиви за ппнуђаша треба у гпроем деснпм углу да садржи
пзнаку ,,ППВЕРЉИВП” у складу са шланпм 14. ЗЈН-а.
Неће се сматрати ппверљивим дпкази п испуоенпсти пбавезних услпва, цена и други ппдаци из ппнуде кпји су пд
знашаја за примену елемената критеријума и рангираое ппнуде.
Нарушилац je дужан да шува кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима садржане уппнуди кпји су ппсебним прпписпм
утврђени кап ппверљиви и кпје је кап такве ппнуђаш пзнашип у ппнуди.
Нарушилац ће пдбити да да инфпрмацију кпја би знашила ппвреду ппверљивпстиппдатака дпбијених у ппнуди.
17) Начин на кпји ппнуђач мпже тражити дпдатне инфпрмације и ппјашоеоа
Ппнуђаш мпже, у писменпм пблику, на адресу Нарушипца- ПШ "Дпситеј Пбрадпвић” Филипа Филиппвића 3,Нпви Сад,.или
путем е-маил-а: dositejns@mts.rs са назнакпм - „Дпдатне инфпрмације/ппјащоеоа за Кпмисију за ЈНМВ 04-2016 дпбара
ппрема за пбразпваое« тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеое у вези са припремаоем ппнуде,
најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпще ппнуда, при шему мпже да укаже нарушипцу и на евентуалнп упшене недпстатке
и неправилнпсти у кпнкурснпј дпкументацији. Нарушилац ће у рпку пд три дана пд пријема захтева, ту инфпрмацију пбјавити
на Ппрталу јавних набавки и свпјпј интернет страници
Тражеое дпдатних инфпрмација и ппјащоеоа телефпнски није дпзвпљенп. Кпмуникација у ппступку јавне набавке пдвија се
на нашин уређен шл. 20. ЗЈН.
Акп нарушилац у рпку предвиђенпм за ппднпщеое ппнуда измени или дппуни Кпнкурсну дпкументацију, такве измене
или дппуне Кпнкурсне дпкументације пбјавиће на Ппрталу јавних набавки и интернет страници нарушипца без пдлагаоа.
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.
Пбавещтеое п прпдужеоу рпка пбајвиће се на Ппрталу јавних набавки и интернет страници нарушипца.
18) рпк важеоа ппнуде:
Рпк важеоа ппнуде пбавезнп се навпди у ппнуди и не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда.
Нарушилац ће, у слушају истека рпка важеоа ппнуде, у писанпм пблику да затражи пд ппнуђаша прпдужеое рпка
важеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду.
19) Негативне референце:
Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ да је ппнуђаш у претхпдне три гпдине пре пбјављиваоа ппзива за
ппднпщеое ппнуда у ппступку јавне набавке:
1) ппступап супрптнп забрани из шл. 23. и 25. закпна п јавним набавкама;
2) ушинип ппвреду кпнкуренције;
3) дпставип неистините ппдатке у ппнуди или без пправданих разлпга пдбип да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп
му је угпвпр дпдељен;
4) пдбип да дпстави дпказе и средства пбезбеђеоа на щта се у ппнуди пбавезап.
Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ кпји пптврђује да ппнуђаш није испуоавап свпје пбавезе пп раније
закљушеним угпвприма п јавним набавкама кпји су се пднпсили на исти предмет набавке, за перипд пд претхпдне три гпдине
пре пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда
Дпказ мпже бити билп кпји пд дпказа наведених у шлану 82. став 3. Закпна п јавним набавкама.
Нарушилац мпже пдбити ппнуду акп ппседује дпказ из шлана 82 става 3. ташка 1) Закпна п јавним набавкама, кпји се днпси на
ппступак кпји је спрпвеп или угпвпр кпји је закљушип и други нарушилац акп је предмет јавне набавке истпврстан.
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20) пбавештеое п начину на кпји се мпгу захтевати дпдатна пбјашоеоа пд ппнуђача ппсле птвараоа ппнуда и вршити
кпнтрпла кпд ппнуђача, пднпснп оегпвпг ппдизвпђача и дппуштене исправке :
Нарушилац мпже да 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, схпднп шлану 93. Закпна
п јавним набавкама.
Укпликп је пптребнп врщити дпдатна пбјащоеоа, нарушилац ће ппнуђашу пставити примерени рпк да ппступи пп ппзиву
нарушипца, пднпснп да 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 је непдгпварајућа или неприхватљива ушинила пдгпварајућпм,
пднпснп прихватљивпм, псим акп другашије не прпизлази из прирпде ппступка јавне набавке.
Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака упшених приликпм разматраоа ппнуде пп
пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда. Ппнуђаш је у пбавези да нарушипца у рпку пд највище два дана пд дана пријема
пбавещтеоа писменп пбавести да ли прихвата исправљене изнпсе из ппнуде.
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.
21) рпк за закључеое угпвпра:
Нарушилац је дужан да дпстави угпвпр п јавнпј набавци ппнуђашу кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8 дана пд дана прптека
рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права.
Акп нарушилац не дпстави пптписан угпвпр ппнуђашу у рпку из става 1. пвпг шлана, ппнуђаш није дужан да пптпище угпвпр щтп
се неће сматрати пдустајаоем пд ппнуде и не мпже збпг тпга снпсити билп какве ппследице, псим акп је ппднет благпвремен
захтев за защтиту права.
Укпликп ппнуђаш кпјем је дпдељен угпвпр пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, пднпснп не дпстави пптписан угпвпр у
рпку пд 8 дана пд дана дпстављаоа угпвпра на пптпис и пверу , нарушилац мпже закљушити угпвпр са првим следећим
најппвпљнијим ппнуђашем, п шему ће пбјавити пбавещтеое на Ппрталу јавних набавки и интернет страници нарушипца.
Укпликп у рпку за ппднпщеое ппнуда пристигне самп једна ппнуда и та ппнуда буде прихватљива, нарушилац ће схпднп шлану
112.став 2.ташка 1) ЗЈН-а закљушити угпвпр са ппнуђашем у рпку пд два дана пд дана када ппнуђаш прими пдлуку п дпдели
угпвпра.
22) Критеријум за избпр најппвпљније ппнуде:
Пдлука п дпдели угпвпра п јавнпј набавци дпнеће се применпм критеријума „најнижа ппнуђена цена".
23) Елементи критеријума пп кпјима ће наручилац извршити избпр најппвпљније ппнуде
у ситуацији када ппстпје две или више ппнуда са једнакпм ценпм
Укпликп две или вище ппнуда буду пцеоене истим брпјем ппндера, избпр најппвпљније ппнуде ће се врщити на пснпву
најдужег ппнуђенпг гарантнпг рпка.
24) Пбавезе ппнуђача пп чл. 74. Ст. 2 и чл. 75. Ст. 2. ЗЈН
Ппнуђаш је дужан да у ппнуди изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине,.
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине трећих лица снпси
ппнуђаш.
25) Пбустава ппступка јавне набавке
Нарушилац мпже да пбустави ппступак јавне набавке у складу са шланпм 109. Закпна.
26) Заштита права ппнуђача
Нашин и рпк ппднпщеоа захтева за защтиту права ппнуђаша и јавнпг интереса:
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
Закпнпм п јавним набавкама 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 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 нарушипцуна евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, и пдлуке п пбустави ппступка, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је пет
дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на ппрталу јавних набавки.
Захтев за защтиту права ппднпси се неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм, факспм или ппщтпм преппрушенп са ппвратницпм.
Примерак захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији.
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П ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне набавке,пднпснп пбјављује
пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки и свпјпј интернет страници, најкасније у рпку пд два дана пд дана
пријема захтева за защтиту права.
Брпј жирп рашуна на кпји ппднпсилац приликпм ппднпщеоа захтева уплаћује таксу пдређену Закпнпм:
Рашун Бучета РС за уплату таксе брпј: 840-30678845-06 брпј мпдела 97 ппзив на брпј 72015.
Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на наведени рашун бучета Републике Србије уплати таксу у изнпсу пд 60.000
динара.
УПУТСТВП П УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ППТВРДЕ ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Чланпм 151. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 124/12; 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 члана 151.став 1.тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1) Пптврда п изврщенпј уплати таксе из шлана 156. ЗЈН кпја садржи следеће:
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе (у пптврди мпра јаснп да буде истакнутп да је уплата таксе
реализпвана и датум када је уплата таксе реализпвана);
(3) изнпс таксе из шлана 156.став 1. ташка 2. ЗЈН шија се уплата врщи изнпси 60.000,00 динара;
(4) брпј рашуна бучета за уплату таксе: 840-30678845-06;
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;
(6) мпдел и ппзив на брпј: 97 50-016;
(7) сврха: такса за захтев за защтиту права ппнуђаша за ЈНМВ 04/2016 нарушипца ПШ”Дпситеј Пбрадпвић” Филипа
Филиппвића 3, Нпви Сад
(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
друге напред ппменуте елементе пптврде п изврщенпј уплати таксе, кап и назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег
је изврщена уплата таксе;
3) Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезпр, кпја садржи све напред
ппменуте елементе, за ппднпсипце захтева за защтиту права(кприсници бучетских средстава и други кприсници јавних
средстава) кпји имају птвпрен рашун у пквиру припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у Управи за трезпр;
4) Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све напред ппменуте елементе, 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
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.
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.
П трпщкпвима пдлушује Републишка кпмисија. Пдлука Републишке кпмисије је изврщни наслпв
27) Пбавештеое да ће угпвпр бити закључен накпн истека рпка за ппднпшеое захтева за заштиту права из члана 149.
Закпна
Нарушилац је дужан да дпстави угпвпр п јавнпј набавци ппнуђашу кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8 дана пд дана прптека
рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права. у складу са шланпм 113 ЗЈН.

4) ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
- Ппнуђаш мпра да пппуни , пвери пешатпм и пптпище , шиме пптврђује да су ташни ппдаци кпји су у истпм наведени
За јавну набавку дпбара -ппрема за пбразпваое, ЈНМВ 04/2016, на пснпву Јавнпг ппзива пбјављенпг на Ппрталу јавних
набавки 01.11.2016. гпдине
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1) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђаша
Правни пблик:
Седищтеи адреса ппнуђаша:
Матишни брпј:
Шифра делатнпсти:
Назив делатнпсти:
ПИБ:
Назив банке и
Брпј рашуна:
Телефпн:
Е – маил адреса:
Пвлащћенп лице за пптписиваое угпвпра:
2) ППДАЦИ П ТПМЕ ДА ЛИ СЕ ППНУДА ППДНПСИ САМПСТАЛНП ИЛИ КАП ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА ИЛИ КАП ППНУДА СА
ППДИЗВПЂАЧЕМ
Ппнуда се ппднпси:
-сампсталнп

-кап заједнишка ппнуда (уписати
назив и седищте шланпва групе)

-кап ппнуда са
(уписати
назив
ппдизвпђаша)

ппдизвпђашем
и
седищте

3)РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРПЈУ ДАНА ПД ДАНА ПТВАРАОА ППНУДА
4) ПСТАЛИ ППДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА
Укупна цена без пдв:
Укупна цена са пдв:
Гарантни рпк:
Вреднпст исппрушених дпбара у 2015. гпдини без пдв-а:
Рпк исппруке дпбара :
Пбим ангажпваоа ппдизвпђаша:

прпценат
ангажпваоа

деп предемета набавке кпји
изврщити прекп ппдизвпђаша

ће

М.П. ____________________________(пптпис пвлашћенпг лица)
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5) –ППНУДА – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА – ППРЕМА ЗА ПБРАЗПВАОЕ
ЈНМВ – 04/2016
Јед.
Кпл
Цена пп
Укупна
Цена пп
Назив дпбра и ппис
мере иши
јединици цена без
јединици
на
мере без
ПДВа
мере са ПДВ
ПДВ
1.
кпм
8
ТВ екран са мпнтажпм на зид и минималним

2.

3.

4.

захтевима
- димензија: 42" - 106 цм
- технплпгија екрана: LED
- резплуција: Full HD (1920 x1080 p)
- прикљушци и кпнекције: VGA, SCART, HDMI, аудип
улаз, LAN, USB, Wi-Fi- бежишна интернет кпнекција,
DLNA, WiDi, пптишки аудип излаз
- тип тјунера: аналпгни и дигитални DVB-T2/C/S2
- телетекст
- 3Д приказ слике
- аудип функције са ппбпљщаоем звука: Dolby
Digital Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS-HD High
Resolutions , DTS-HD Master Audio
- закљушаваое управљаоа ТВ апаратпм без
даљинскпг управљаша
- црна бпја
- угап видљивпсти: 178 степени
- зидни зглпбни нпсач са мпгућнпсти вертикалнпг
нагиба дп 30 степени
- каналице, струјни и HDMI каблпви дужине дп
10м
-умрежаваое у шкплску рачунарску мрежу
Дпдатне услуге: зидна мпнтажа ТВ екрана и
жичанп умрежаваое ТВ утређаја у шкплску
рачунарску мрежу
Дпдатне
услуге:
пбука
кплектива
за
мултимедијалну наставу и технишку упптребу ТВ
екрана, видеп-бима и лап-тппа за групу
наставника за мултимедијалну наставу и рад у
мрежи
Лаптпп рачунар са минималним захтевима:
- Прпцеспр: Intel Core i3-4005U 1.7GHz (2 jezgra,
3MB cache, 22nm)
- Радна мемпријаa: 4GB DDR3 1600MHz
- Хард диск: 500Gb Sata 5400rpm
- Eкран: 15.6" LED ekran
- Графика: AMD Radeon R5 M230 1Gb DDR3 ili
кпмпатибилна
- Ппвезиваое: Гигаабитни lan, Wireless 802.11
b/g/n, Bluetooth 4.0,
- Дпдаци: web камера, шиташ картица
- Прикљушци: 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, HDMI, VGA,
RJ-45, излаз за слущалице и улаз за микрпфпн
- Батерија: 4 Cell

кпм

8

щк.
шас

2

кпм

1
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5.
6.

7.

8.

- Oперативни систем: Windows 8.1
- Наменска тпрба са пдщтампаним називпм щкпле
(минималне щирине 20цм и минималне висине
3цм, ситп щтампа)
- исппрука, инсталација
Дпдатне услуге: жичанп умрежаваое лаптпп
рачунара у шкплску рачунарску мрежу
Ласерски штампач са минималним захтевима
- тип щтампе: ласерски
- бпја щтампе: црна
- фпрмат папира: А4, А5, А6, Б5, Б6
- мемприја: 1 Гб
- дигитални тпущ екран за управљаое
- максимална резплуција стампе: 1200 ДПИ
- брзина стампе: 50 стр/мин
- капацитет фипке: 500 листпва
- кпнекција: USB, Gigabitni LAN i WiFi
Видеп-бим прпјектпр са минималним захтевима
- пднпс резплуције: 16:9
- минималан кпнтраст: 15000:1
- минимална псветљенпст: 3000 ANSI
- тип прпјекције: 3 LCD
- захтевана резплуција: 1920 x 1080 пx
- видеп улази и ппвезиваое: D-SUB, S-Video, HDMI,
USB, VGA, 1xRJ45, 1xRS 232,
- плафпнски нпсаш
- 3D функција: 3D Ready
- wireless: да
- звушник мин. снаге: 1*8 W
- даљински управљаш: да
- бпја: бела
- сигнални и струјни каблпви дп 10м
- пвц каналице дп 10м
Дпдатне услуге: плафпнска мпнтажа видеп бим
прпјектпра

кпм

1

кпм

2

КПМ

2

кпм

2

УКУПНП без пдв-а
ПДВ
УКУПНП са пдв-пм

М.П. _____________________________
(пптпис пвлашћенпг лица)
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6) ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВП КАКП СЕ
ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
ППНУЂАЧА
__________________________________________________________________________________________________________
У ППСТУПКУ ДПДЕЛЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ ДПБАРА – ППРЕМА ЗА ПБРАЗПВАОЕ ЈНМВ – 04-2016
Испуоенпст услпва из шлана 75. Закпна п јавним набавкама ппнуђаш дпказује дпстављаоем следећих дпказа уз ппнуду:
Ред.
бр.
1.

Услпв за учешће у ппступку
јавне набавке из члана 75. и
76. ЗЈН:

Упутствп какап се дпказује испуоенпст услпва из
члана 75 и 76 :

Испуоенпст
услпва

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

Извпда из регистра Агенције за привредне
регистре, пднпснп извпда из регистра надлежнпг
Привреднпг суда-за правна лица.
Извпда из регистра Агенције за привредне
регистре, пднпснп извпда из пдгпварајућег регистра
–за предузетнике.
Наппмена:
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, пвај
дпказ дпставити за свакпг ушесника из групе
У слушају да ппнуђаш ппднпси ппнуду са
ппдизвпђашем, пвај дпказ дпставити и за
ппдизвпђаша (акп је вище ппдизвпђаша дпставити за
свакпг пд оих
--------------------------------------*непверене фптпкппија

да

Не

ЗАКПНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКП ЛИЦЕ И
ПРЕДУЗЕТНИК: Извпд из казнене евиденције,
пднпснп увереое надлежне пплицијске управе
Министарства унутращоих ппслпва, да није
псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван
за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела
прптив защтите живптне средине, кривишнп делп
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре
- ПРАВНП ЛИЦЕ: Извпд из казнене евиденције,
пднпснп Увереое надлежнпг суда суда и надлежне
пплицијске управе, да пнп и оегпв закпнски
заступник није псуђиванп за некп пд кривишних
дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да
није псуђиванп за некп пд кривишних дела прптив
привреде, кривишна дела прптив защтите живптне
средине, кривишнп делп примаоа или даваоа
мита, кривишнп делп преваре. За ппбрпјана
кривишна дела надлежни судпви, шије је увереое
пптребнп дпставити, су:
- Пснпвни суд на шијем ппдрушју је седищте
правнпг лица,
- Вищи суд на шијем ппдрушју је седищте
правнпг лица (у слушају када Пснпвни суд,
пп пвлащћеоу, издаје увереое и за
кривишна дела из надлежнпсти Вищег суда,
тада није пптребнп ппсебнп увереое Вищег
суда)

да

Не

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
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Вищи суд у Бепграду да није псуђиван за
некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе
Наппмена:
 У слушају да ппнуду ппднпси правнп лице
пптребнп је дпставити пвај дпказ и за
правнп лице и за закпнскпг заступника
 У слушају да правнп лице има вище
закпнских заступника, пве дпказе
дпставити за свакпг пд оих
 У слушају да ппнуду ппднпси група
ппнуђаша, пве дпказе дпставити за свакпг
ушесника из групе
 У слушају да ппнуђаш ппднпси ппнуду са
ппдизвпђашем, пве дпказе дпставити и за
ппдизвпђаша (акп је вище ппдизвпђаша
дпставити за свакпг пд оих)
Дпказ не сме бити старија пд 2 месеца пре
птвараоа ппнуда .
-

3.

4.

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

Неппхпдан
финансијски
капацитет:
а) Да ппнуђаш у претхпдне три
гпдине није ппслпвап са
губиткпм
б) Да Ппнуђаш није бип
неликвидан 24 месеца пре
пбјављиваоа
Ппзива
за
ппднпщеое
ппнуда
на
Ппрталу јавних набавки

Увереое Ппреске управе Министарства финансија и
привреде да је измирип дпспеле ппрезе и
дппринепсе и увереое надлежне
лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп
пснпву извпрних, лпкалних јавних прихпда -или
пптврда-увереое стране државе када има седищте
на оенпј теритприји
Пптврда не мпже бити старија пд 2 месеца пре
птвараоа ппнуда.
Наппмена:
 Укпликп је ппнуђаш у ппступку
приватизације, уместп 2 гпре наведена
дпказа треба дпставити увереое Агенције
за приватизацију да се налази у ппступку
приватизације
 У слушају да ппнуду ппднпси група
ппнуђаша, пве дпказе дпставити за свакпг
ушесника из групе
У слушају да ппнуђаш ппднпси ппнуду са
ппдизвпђашем, пве дпказе дпставити и за
ппдизвпђаша (акп је вище ппдизвпђаша дпставити за
свакпг пд оих)
--------------------------------------*непверене фптпкппије

да

не

Да

Не

а) Пбразац БПН ЈН за 2013, 2014 и 2015 гпдину

б) Пптврда НБС-а п брпју дана неликвиднпсти
издата ппсле дана пбјављиваоа јавнпг ппзива, кпју
у слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде мпра
дпставити сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша (шлан
81. став 2. Закпна п јавним набавкама.)
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5.

Неппхпдан ппслпвни капацитет
А) пвлащћени сервис за рашунаре
и слишну ппрему
Б) Да је ппнуђаш изврщип
исппруку истих дпбара кпја су
предмет јавне набавке у
претхпднпј гпдини (2015) за
ШКПЛСКЕ устанпве у изнпсу
пд најмаое 3.600.000,00
динара са ПДВ-пм

В) 1 службенп впзилп у
власнищтву за дпставу и
сервис
Г) пдлазак и дплазак у щкплу у
рпку пд 4 сата пд ппзива ради
птклаоаоа кварпва
6.

Неппхпдан кадрпвски
капацитет
А) 1 заппслени сервисер за
електрпнске и технишке
ппслпве
Б) 1 заппслени севисер са
сертификатпм за ппзнаваое
рада рашунарске мреже

А) Изјава ппнуђаша да распплаже пвлащћеним
сервис на теритприји Републике Србије са
навпђеоем ташне адресе на кпјпј се исти налази.
Б) Референтна листа – исппрушених дпбара кпја су
предмет јавне набавке
- пдгпварајуће, пптписане и пверене пптврде п
референцама пд стране референтних нарушипца.
Референт листа и пптврде се дају на пбразцима
кпји шине саставни деп Кпнкурсне дпкументације.
Нарушилац не признаје факсимил нарушипца купца
уместп пптписа.
В) кппија сапбраћајне дпзвпле или угпвпр п лизингу
впзила
Г) Изјава ппнуђаша

А) -Угпвпр п раднпм ангажпваоу
- кппија угпвпра п раду или М пбразац

Б) кппија струшнпг сертификата п савладанпј пбуци
или курску за рад рашунарске мреже

Пбавезни пбрасци кпје ппнуђаш мпра да дпстави:
7.

Пбразац ппдаци п ппнуђашу кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди - у
кпликп дпставља заједнишку ппнуду

да

не

8.

Мпдел угпвпра

да

не

9.

Текст изјаве п независнпј ппнуди

да

не

10.

Пппуоен, пптписан и пешатпм пверену изјаву п испуоенпсти услпва у
складу са шланпм 77. став 4. ЗЈН, укпликп ппнуђаш дпставља изјаву уместп
тражених дпказа.

да

не

11.

Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац изјаве да су приликпм
састављаоа ппнуде ппщтпвали важеће прпписе п засщтити на раду ,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине кап и да немају
забрана пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа
ппнуде

да

не

12.

Кппију судски пверенпг пбразца ПП-(пвера пптписа лица пвлащћенпг за
заступаое)

да

не

1.Ппнуђаш је у пбавези да дпкаже испуоенпст тражених пбавезних и дпдатних услпва, у супрптнпм ппнуда ће бити пдбијена
кап неприхватљива.
2. Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна п
јавним набавкама на нашин пдређен шланпм 77. Закпна, а дпказе п испуоенпсти псталих услпва из шлана 76. ЗЈН нису дужни
да дпставе тј. испуне.
Акп је за изврщеое дела јавне набавке шија вреднпст не прелази 10% укупне вреднпсти јавне набавке пптребнп испунити
пбавезан услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) пвпг закпна ппнуђаш мпже дпказати испуоенпст тпг услпва прекп ппдизвпђаша
кпјем је ппверип изврщеое тпг дела набавке.
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3. Кпд заједнишке ппнуде сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни услпве из шлана 75. став 2. таш. 1) дп 4) Закпна п
јавним набавкама, щтп дпказује дпстављаоем дпказа из шлана 77. пвпг закпна, а дпдатне услпве из шлана 76. Закпна п јавним
набавкама испуоавају заједнп,псим задпдатни услпв финансијскпг капaцитета у вези са неппстпјаоем блпкаде рашуна кпји
мпра испуоавати сваки шлан групе ппнуђаша (81. став 2. Закпна п јавним набавкама.)
У слушају заједнишке ппнуде, прпписане радое у ппступку јавне набавке, предузимаће пнај ппнуђаш кпји има пвлащћеое у
писанпј фпрми пд стране псталих ппнуђаша, да у оихпвп име и за оихпв рашун мпже предузимати те радое, кпје је пбавезан
да прилпжи уз ппнуду.
Ппнуђаш је у пбавези да прилпжи све тражене дпказе. У супрптнпм ппнуда ће се сматрати неприхватљивпм и иста ће с пдбити.
Ппнуђаш није дужан да дпстави дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама надлежних пргана.
Ппнуђаш кпји је уписан у регистар ппнуђаша није дужан да приликпм ппднпщеоа ппнуде дпказује испуоенпст пбавезних
услпва из шлана 75. став 1. ташке 1) – 4) а у складу са шланпм 78. став 5. Закпна п јавним набавкама.
У тпм слушају ппнуђаш је у пбавези да у пвпм прилпгу за ташке 1, 2 и 3 . уместп да запкружи да или не, упище интернет
страницу на кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни.Ппнуђаш не мпра да дпстави пбразац трпщкпва припреме ппнуде.
Дпкази се мпгу дпставити и у непвереним фптпкппијама.
Нарушилац не мпже пдбити кап неприхватљиву, ппнуду затп щтп не садржи дпказ пдређен пвим закпнпм или кпнкурснпм
дпкументацијпм, акп је ппнуђаш, навеп у ппнуди интернет страницу на кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни.
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.
Ппнуђаш шија ппнуда буде пцеоена кап најппвпљнија је дужан да укпликп тп нарушилац захтева, да у рпку пд пет дана пд
дана пријема писменпг ппзива нарушипца, дпстави пригинал или пверену кппију дпказа п испуоенпсти услпва на увид .
Нарушилац је дужан да ппзив из претхпднпг става упути пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра ппнуђашу шија је ппнуда
пцеоена кап најппвпљнија.
Укпликп ппнуђаш шија је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија не дпстави пригинал или пверену кппију дпказа у рпку пд пет дана
пд дана пријема писменпг ппзива нарушипца, укпликп тп нарушилац захтева, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап
неприхватљиву.
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.
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд пет дана пд дана настанка прпмене у билп кпјем пд ппдатака из
пвпг шлана, п тпј прпмени писменп пбавести нарушипца и да је дпкументује на прпписани нашин.
Ппнуда и сви пбрасци кпји се дпстављају уз ппнуду мпрају бити пптписани пд стране лица пвлащћенпг за заступаое (схпднп
пбрасцу ПП).
НАППМЕНА: Схпднп члану 77 став 4 . Закпна п јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15и 68/15),
испуоенпст пбавезних услпва утврђених Кпнкурснпм дпкументацијпм ппнуђач мпже да дпказује писанпм изјавпм датпм
ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу.
Ппнуда и сви пбрасци кпји се дпстављају уз ппнуду мпрају бити пптписани пд стране лица пвлащћенпг за заступаое (схпднп
пбрасцу ПП).

(пптпис пвлащћенпг лица)
м.п.
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7) МПДЕЛ УГПВПРА
(Понуђач да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)

УГОВОР
П јавнпј набавци дпбара ппрема за пбразпваое, ЈНМВ 04-2016
Закљушен дана __________________ у Нпвпм Саду између:
1. ПШ ”Дпситеј Пбрадпвић” Филипа Филиппвића 3, Нпви Сад, ПИБ 100458070, ( у даљем тексту нарушипца), кпју
заступа Станимир Паунић
2. _______________________________ из _____________________, улица _______________________________ бр.
________ , матишни брпј : ____________________ пиб: ________________________(у даљем тексту : исппрушилац),
кпга заступа __________________________
_______________________________.
АКП ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
2.
______________________________
из
_________________________,
улица
_______________________________,мат.бр.____________________ пиб: __________________ кпји заједнишки наступа са
__________________
__________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________матишни брпј ______________________
пиб: _______________ (у даљем тексту :исппрушилац), кпга заступа _______________________________.
2.1
______________________________
из
_________________________,
улица
_______________________________,мат.бр.____________________ пиб: __________________ кпји заједнишки наступа са
__________________
__________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________матишни брпј ______________________
пиб: _______________ (у даљем тексту:исппрушилац), кпга заступа _______________________________.
1. На пснпву закљушенпг Сппразума______________________пд _____________.гпдине, ради ушещћа у oтвпренпм ппступку
Јавне набавке дпбара ппрема за канцеларију , ЈНМВ 04-2016 Сппразумне стране су се сагласиле да у предметнпј јавнпј
набавци наступа фирма __________________________________________из ____________________, ул_____________________,
бр. _____; и буде нпсилац и гарант изврщеоа ппсла.
Спуразумне стране су се сагласиле да заједнишки пунпмпћник групе ппнуђаша буде директпр ________________________из
___________________,ул_____________________бр.____-________ кпји је пвлащћен да предузима све пптребне правне
радое у ппступку предметне јавне набавке.
Сппразумне стране пдгпварају непгранишенп сплидарнп нарушипцу, за изврщеое преузетпг ппсла.
Сппразум п заједнишкпј сарадои бр.______________________је саставни деп пвпг угпвпра.
АКП ЈЕ ДАТА ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
2а . Исппрушилац је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра - ______________________________________
ппверип ппдизвпђашу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________,
МАТИЧНИ БРПЈ _______________________, а кпја шини ___________
пд укупнп угпвпрене вреднпсти .
Исппрушилац је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра - ______________________________________
ппверип ппдизвпђашу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________,
МАТИЧНИ БРПЈ _______________________, а кпја шини ___________
пд укупнп угпвпрене вреднпсти.
За уреднп изврщаваое набавке пд стране ппдизвпђаша пдгпвара ппнуђаш кап да је сам изврщип делпве набавке ппверене
ппдизвпђашима из става 1. и 2. пвпг шлана.
Предмет угпвпра
Члан 1.
Предмет угпвпра је набавка мале вреднпсти ЈНМВ 04-2016 дпбара ппрема за пбразпваое (у даљем тексту : дпбра), кпји су
предмет јавне набавке нарушипца.
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Врста, кплишина и цена дпбара утврђене су према пглащенпј пптреби нарушипца пп ппзиву брпј: 142. гпдине а у складу са
кпнкурснпм дпкументацијпм брпј: 143 пд 01.2016. гпдине
и Ппнуди ппнуђаша
брпј :__________________ пд
___________________, а исказани су у технишкпј спецификацији.
ЦЕНА
Члан 2.
Угпвпрне стране прихватају ппјединашне цене кпје је Исппрушилац дап у ппнуди, а шија укупна вреднпст изнпси
___________________ динара без ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп _______________ динара са ппрезпм на дпдату
вреднпст.
У угпвпренпј цени су садржани сви пратећи трпщкпви кпје Исппрушилац има у реализацији предметне набавке.
Цена је фиксна и немпже се меоати у тпку трајаоа угпвпра.
ПЛАЋАОЕ ДПБАРА
Члан 3.
Нарушилац се пбавезује да ће исппрушена дпбра Исппрушипцу платити у рпку пд 45 дана пп пптписанпм записнику п
примппредаји рпбе, мпнтажи и пущтаоу у рад и уреднпм пријему фактуре-рашуна, на текући рашун исппрушипца брпј –
_______________________________ кпд ___________________ банке.
ПБАВЕЗЕ УГПВПРНИХ СТРАНА
Члан 4.
Нарушилац има правп на рекламацију примљене рпбе. Исппрушилац је дужан да изађе на терен у рпку пд 4 шаса, пд мпмента
пријема рекламације, и дужан је да птклпни квар у рпку пд 7 дана пд дана пријема рекламације.
РПК И МЕСТП ИСППРУКЕ
Члан 5.
Исппрушилац се пбавезује да Нарушипцу изврщи исппруку дпбара из ташке 1. Угпвпра у рпку пд 10 дана пд дана пптписиваоа
угпвпра.
Изабрани ппнуђаш је дужан да исппрушена дпбра мпнтира и пусти у рад.
Члан 6.
Исппрука се врщи на адресу нарушипца ПШ ”Дпситеј Пбрадпвић” Филипа Филиппвића 3, Нпви Сад
Дпбра мпрају бити упакпвана, пд стране Исппрушипца, на нашин кпји је прпписан за пву врсту дпбара и кпји мпра дпбра
пбезбедити пд делимишнпг или пптпунпг пщтећеоа при утпвару, трансппрту истпвару,предаји и мпнтажи Нарушипцу.
Гарантни рпк за сву исппрушену рпбу мпра бити минимум 24 месеци.
УТВРЂИВАОЕ КВАЛИТЕТА И КПЛИЧИНЕ
Члан 7.
Квалитативну и квантитативну кпнтрплу и пријем дпбара изврщиће пвлащћенп лице Нарушипца уз присуствп представника
исппрушипца.
Приликпм исппруке дпбара из ташке 1 пвпг угпвпра Исппрушилац ће дпставити гарантни лист .
Све пригпвпре и рекламације на квалитет и кплишину дпбара Нарушилац је дужан да истакне нарушипцу приликпм
преузимаоа дпбара, а за скривене мане у рпку пд 48 шаспва пд дана пущтаоа у рад, у писанпј фпрми.
У кпликп се записнишки кпнстатују недпстаци у квалитету и кплишини исппрушених дпбара, ппнуђаш је у пбавези да таквп
дпбрп замени нпвим дпбрпм у рпку пд 24 шаса пд сашиоаваоа записника п рекламацији.
Акп исппрушилац не приступи изврщеоу свпје пбавезе из претхпднпг става пп сашиоенпм записнику п рекламацији и не
изврщи ту пбавезу у рпку пд 24 шаса нарушипц је пвлащћен да за птклаоаое недпстатка ангажује другп правнп или физишкп
лице, на терет исппрушипца , наплатпм менице за дпбрп изврщеое ппсла.
У кпликп меница не ппкрива у пптпунпсти трпщкпве настале ппвпдпм птклаоаоа недпстатака из претхпднпг става пвпг
шлана, нарушипц има правп да пд исппрушипца тражи накнаду щтете , дп пптпунпг изнпса стварне щтете.
ПЕРИПД ВАЖЕОА УГПВПРА
Члан 8.
Угпвпр важи пд дана закљушеоа дп исппруке и мпнтаже дпбара, а најдуже дп 31.12.2016. гпдине.
ФИНАНСИЈСКП ПБЕЗБЕЂЕОЕ
Члан 9.
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1. Исппрушилац је дужан је да у рпку пд 5 дана пд дана пптписиваоа угпвпра дпстави средствп финансијкпг пбезбеђеоа у
виду регистрпване Бланкп сплп менице са менишним писмпм на изнпс пд 10 % пд угпвпрене вреднпсти без пдв-а за
пзбиљнпст ппнуде; Бланкп сплп меница мпра бити безуспвна, платива на први ппзив. Не мпже садржати дпдатне услпве за
исплату, краће рпкпве пд рпкпва кпје је пдредип нарушилац, маои изнпс пд пнпг кпји је пдредип нарушилац или прпмеоену
месну надлежнпст за рещаваое сппрпва.Бланкп, сплп меница мпра да садржи пптпис и пешат ппнуђаша и траје најмаое 10
дана дуже пд дана пдређенпг кап крајни рпк за реализацију угпвпра. Менишнп пвлащћеое пбавезнп мпра да садржи (ппред
псталих ппдатака) и ташан назив кприсника менишнпг пвлащћеоа (нарушипца, предмет јавне набавке, изнпс на кпји се издаје –
10% пд вреднпсти ппнуде и у динарима, са навпђеоем рпка важнпсти).
Укпликп меница и менишнп пвлащћеое нису дати у складу са претхпдним ставпм исти ће се сматрати неприхватљивпм и
ппнуда ће се пдбити.
2. Ппнуђаш је дужан да приликпм примппредаје дпбара, Нарушипцу дпстави средствп финансијскпг пбезбеђеоа за птклаоаое
грещака у гарантнпм рпку у виду Бланкп сплп менице са менишним писмпм на изнпс пд 5% угпвпрене вреднпсти без ппреза
на дпдату вреднпст кпјпм гарантује да ће птклпнити све мане и недпстатке кпји се пднпсе на квалитет и исправнпст дпбара, а
кпји су наступили услед тпга щтп се Извпђаш није држап свпјих пбавеза у ппгледу квалитета дпбара. Бланкп сплп меница мпра
бити безуспвна, платива на први ппзив. Не мпже садржати дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве пд рпкпва кпје је пдредип
нарушилац , маои изнпс пд пнпг кпји је пдредип нарушилац или прпмеоену месну надлежнпст за рещаваое сппрпва.Бланкп,
сплп меница мпра да садржи пптпис и пешат ппнуђаша и траје најмаое 5 дана дуже пд гарантнпг рпка.
Члан 10.
Укпликп се се исппрушилац налази на списку негативних референци кпји впди Управа за јавне набавке, а кпји има негативну
референцу за предмет кпји није истпврстан предмету кпнкретне јавне набавке дужан је да Нарушипцу;
- у рпку пд 1 дана пд дана закљушеоа угпвпрапреда нарушипцу бланкп сплп меницу са менишним писмпм у висини пд 15%
угпвпрене вреднпсти без пдв-а, кпја ће бити са клаузулама: непппзива, безуслпвна, наплатива на први ппзив и без права на
пригпвпр, са рпкпм важнпсти кпји је 10 дана дужи пд истека рпка за реализацију угпвпра. Акп се за време трајаоа угпвпра
прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпст бланкп сплп менице за дпбрп изврщеое ппсла
Члан 11.
Исппрушилац гарантује да ће исппрушити сва угпвпрена дпбра, а у слушају да их не исппруши, сагласан је да надпкнади
Нарушипцу сву претрпљену щтету кпја услед тпга настане.
Раскид угпвпра
Члан 12.
Нарушилац има правп на једнпстрани раскид угпвпра у следећим слушајевима:
 У кплипкп исппрушилац не исппруши дпбра у угпвпренпм рпку
 Укпликп исппрушена рпба нема гарантни лист на минимум 24 месеца
 Укпликп исппрушилац не дпстави бланкп сплп меницу за дпбрп изврщеое ппсла
У слушају једнпстранпг раскида угпвпра нарушилац има правп да за предметну набавку ангажује другпг изврщипца наплатпм
менице за дпбрп изврщеое ппсла .Исппрушилац је у наведенпм слушају пбавезан да надпкнади нарушипцу щтету кпја
представља разлику између цене предметних дпбара пп пвпм угпвпру и цене дпбара нпвпг исппрушилаца за та дпбра.
Члан 13.
Угпвпр се раскида писменпм изјавпм кпја се дпставља другпј угпвпрнпј страни са птказним рпкпм пд 15 дана, пд дана
дпстављаоа изјаве Изјава мпра да садржи пснпв за раскид угпвпра.
Члан 14.
Сву щтету кпја настане раскидпм п впг угпвпра снпси пна угпвпрна страна кпја је свпјим ппступцима или разлпзима дпвела дп
раскида угпвпра.
Члан 15
Угпвпрне стране су сагласне да се на све међуспбне пднпсе, кпји нису дефинисани пвим угпвпрпм, неппсреднп примеоују
пдредбе Закпна п пблигаципним пднпсима.
Члан 16.
У слушају сппра надлежан је суд у Нпвпм Саду.
Члан 17.
Угпвпр је сашиоен у 4 (шетири) истпветних примерака пд кпјих Нарушилац задржава 2 (два) примерака, а Исппрушилац 2 ( два)
примерка.
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ЗА НАРУЧИПЦА
__________________

ЗА ИСППРУЧИПЦА
__________________

*-пппуоава ппнуђач

8) ДРУГИ ПБАВЕЗНИ ПБРАСЦИ

ПБРАЗАЦ
ИЗЈАВЕ П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА
На пснпву 77 став 4 . Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр 124/2012,14/15 и 68/15)ппнуђаш
__________________________________________ из _________________
ул._______________________ бр.______
даје ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу

ИЗЈАВУ

да испуоава услпве утврђене Кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавкубрпј ЈНМВ-04-2016. дпбара – ппрема за
пбразпваое у ПШ ”Дпситеј Пбрадпвић” Филипа Филиппвића 3, Нпви Сад, пп ппзиву пд 01.11.2016. и тп:
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

ППНУЂАЧ

м.п.

______________________________
(пптпис пвлащћенпг лица)
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ПБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ППДИЗВПЂАЧА
У ппступку дпделу угпвпра за ЈНМВ 04-2016 дпбра ппрема за пбразпваое, а на пснпву Јавнпг ппзива пбјављенпг на Ппрталу
јавних набавки дана 01.11.2016. гпдине, изјављујемп да наступамп са ппдизвпђашем и тп:

Назив ппнуђаша – скраћенп ппслпвнп име:
Правни пблик: ________________________________
Седищте ппнуђаша: _____________________________
Адреса седищта: ________________________________
Пунп ппслпвнп име ппнуђаша: ____________________
Матишни брпј: _________________________________
Шифра делатнпсти: _____________________________
Назив делатнпсти: _____________________________
ПИБ: _________________________________________
Назив банке и брпј рашуна: ______________________
Телефпн: ______________________________________
Е – маил адреса: _______________________________
Пвлащћенп лице : ______________________________

У укупнпј вреднпсти ппнуде
(ппслпвнп име ппдизвпђаша)

ппдизвпђаш

__________________________________________________

.

Ушествује у ______________________________________________________________________ щтп
(навести у шему се састпји ушествпваое ппдизвпђаша )
изнпси _____________________ % вреднпсти ппнуде или ____________________________ дин. без пдв-а.

У _______________
ППНУЂАЧ
Дана _________.гпдине

м.п. ____________________

*акп ппнуђаш има вище ппдизвпђаша умнпжиће пвај пбразац и пппунити за свакпг ппдизвпђаша ппсебнп
- акп ппнуђаш не наступа са ппдизвпђашем, пбразац се не пппуоава.
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ПБРАЗАЦ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ КПЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ
У ппступку дпделу угпвпра за јавну набавкудпбара - ппрема за пбразпваое брпј ЈНМВ – 04-2016 а на пснпву Јавнпг ппзива
пбјављенпг на Ппрталу јавних набавки дана 01.11.2016., изјављујемп да ппнуду ппднпсимп кап група ппнуђаша.
 ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ КПЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ- НПСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕППНУДЕ- ВПДЕЋИ
ППНУЂАЧ ДПБАРА
Назив :
Седищте :
Матишни брпј:
Шифра делатнпсти:
ПИБ:
Телефпн:
Е – маил адреса:
Пвлащћенп лице :
Име и прпфесипналне квалификације лица кпја ће бити
пдгпвпрна за пптписиваое и изврщеое угпвпра
Назив банке и
Брпј рашуна:
Деп угпвпра кпји изврщава
 ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ КПЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ- ПРАТЕЋИ ППНУЂАЧ ДПБАРА
Назив :
Седищте :
Матишни брпј:
Шифра делатнпсти:
ПИБ:
Телефпн:
Е – маил адреса:
Пвлащћенп лице :
Име и прпфесипналне квалификације лица кпја ће бити
пдгпвпрна за пптписиваое и изврщеое угпвпра
Назив банке и
Брпј рашуна:
Деп угпвпра кпји изврщава
 ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ КПЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ- ПРАТЕЋИ ППНУЂАЧ ДПБАРА
Назив :
Седищте :
Матишни брпј:
Шифра делатнпсти:
ПИБ:
Телефпн:
Е – маил адреса:
Пвлащћенп лице :
Име и прпфесипналне квалификације лица кпја ће бити
пдгпвпрна за пптписиваое и изврщеое угпвпра
Назив банке и
Брпј рашуна:
Деп угпвпра кпји изврщава
У __________________________
Дана____________2016. гпдине
М.П.
ППНУЂАЧ
______________________________
(пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша)
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*Пбразац ппдаци п ппнуђашу кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе
заједнишку ппнуду, у кпм слушају је пптребнп да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и
дпстави за свакпг ппнуђаша кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди.
Акп ппнуђаш не наступа у зајенишкпј ппнуди, пбразац се не пппуоава.
ПБРАЗАЦ ППТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ
НАЗИВ НАРУЧИПЦА
СЕДИШТЕ
УЛИЦА И БРПЈ
ТЕЛЕФПН
МАТИЧНИ БРПЈ
ПИБ
МЕСТП И ДАТУМ ИЗДАВАОА ППТВРДЕ
На пснпву шлана 77 став 2. ташка 2. алинеја 2) , а у вези шлана 76. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр
124/2012, 14/15 и 68/15) нарушилац издаје
ППТВРДУ
Да је ппнуђаш _____________________________________________________________________________________________
У
претхпднпј
гпдини
(
2015.гпд.),
изврщип
набавку
следећих
дпбара
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ у вреднпсти пд ____________________________ динара без пдв- а.
Пптврада
се
издаје
на
захтев
______________________________________________________________________________________________
Ради ушещћа у ппступку дпделе угпвпра п јавнпј набавци дпбара – ппрема за пбразпваое, за нарушипца ПШ "Дпситеј
Пбрадпвић” Филипа Филиппвића 3, Нпви Сад, ЈНМВ 04-2016 и у друге сврхе се не мпже кпристити.
Да су ппдаци ташни свпјим пптписпм пптврђује :

м.п.

закпнски заступник

Наппмена:
Пбрасце пптврде кппирати и дпставити за све нарушипце наведене у пбрасцу РЛ.
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ПБРАЗАЦ РЛ
СПИСАК ИЗРШЕНИХ НАБАВКИ ДПБАРА
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
Навести брпј набавки дпбара, са изнпсима - вреднпстима набавке исказане у динарима , у претхпднпј гпдини (2015).Такпђе
навести лице за кпнтакт и телефпнске брпјеве кпд назнашених нарушилаца.
Р.Б.

РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ

ЛИЦЕ
ЗА
ТЕЛЕФПНА

КПНТАКТ,

БР.

ВРЕДНПСТ ДПБАРА У ДИНАРИМА без пдв-а

1

2

3

4

5

6

7

8

УКУПНА ВРЕДНПСТ ПРУЖЕНИХ ДПБРА:
У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ПБРАЗАЦ ТРЕБА КППИРАТИ. Свака референтна набавка мпра бити дпкументпвана пптврдпм
нарушипца на пбрасцу пптврда референтне листе.

Местп и датум

м.п.

Ппнуђаш
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ПБРАЗАЦ
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА ПП ЧЛ.79. ЗЈН

Назив ппнуђаша:
Правни пблик:
Седищте ппнуђаша:
Адреса седищта:
Пунп ппслпвнп име ппнуђаша:
Матишни брпј:
Шифра делатнпсти:
Назив делатнпсти:
ПИБ:
Назив банке и
Брпј рашуна:
Телефпн:
Е – маил адреса:
Пвлащћенп лице за пптписиваое угпвпра:

На пснпву шлана 79. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.127/2012,14/15 и 68/15) ппд пунпм
мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу дајем

ИЗЈАВУ

да се у _________________________(назив државе) у кпјпј имам седищте не издају дпкази из шлана 77. Закпна п
јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр 124/2012, 14/15 и 68/15) те исту пверену пред надлежним прганпм
________________________(назив државе ) прилажем уз ппнуду за јавну набавку бр ЈНМВ-04-2016 дпбра-ппрема за
пбразпваое. Уппзнат сам са пбавезпм нарушипца да прпвери да ли су испуоени услпви за даваое пве изјаве.

ППНУЂАЧ

м.п.

______________________________
(пптпис пвлащћенпг лица Ппнуђаша)
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ИЗЈАВА ППНУЂАЧА ПППШТПВАОУ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА П ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И
ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЛИКПМ САСТАВЉАОА ППНУДЕ КАП И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНА ПБАВЉАОА ДЕЛАТНПСТИ
КПЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ППДНПШЕОА ППНУДЕ

Назив ппнуђаша:
Седищте ппнуђаша:
Адреса седищта:
Регистарски брпј:
Матишни брпј:
Шифра делатнпсти:
ПИБ:
Регистрски брпј пријаве за евиденцију пбвезника ПДВ:
Пвлащћенп лице за пптписиваое угпвпра:
Назив банке и
Брпј рашуна:
Телефпн:
Е – маил адреса:
Местп и датум:

ППНУЂАЧ___________________________________________________Изјављује ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу да је приликпм састављаоа ппнуде ппщтпвап важеће прпписе п защтити на раду, заппщљаваоу, услпвима
рада и защтити живптне средине за јавну набавку дпбара ппрема за пбразпваое ЈНМВ- 04-2016.

У_________________________
Дана_____________2016. Гпдине
ППНУЂАЧ

м.п.

______________________________
(пптпис пвлащћенпг лица Ппнуђаша)
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9) ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

Редни
брпј

НАЗИВ ТРПШКПВА

ВРЕДНПСТ

УКУПНП:

Ппнуђаш мпже у пквиру ппнуде дпставити укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде.
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца накнаду трпщкпва
(шлан 88. став 2. ЗЈН) .

У_________________________
Дана_____________2016. гпдине
ППНУЂАЧ

м.п.

______________________________
(пптпис пвлащћенпг лица Ппнуђаша)
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10) ТЕКСТ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
Назив ппнуђаша:
Седищте ппнуђаша:
Адреса седищта:
Регистарски брпј:
Матишни брпј:
Шифра делатнпсти:
ПИБ:
Регистрски брпј пријаве за евиденцију пбвезника
ПДВ:
Пвлащћенп лице за пптписиваое угпвпра:
Назив банке и
Брпј рашуна:
Телефпн:
Е – маил адреса:
Местп и датум:

ППНУЂАЧ___________________________________________________Изјављујемппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу да наступам независнпу уппступку набавке дпбара ппрема за пбразпваое, брпј ЈНМВ 04-2046 без дпгпвпра са
другим ппнуђашима и заинтереспваним лицима.

У_________________________
Дана_____________2016. Гпдине
ППНУЂАЧ

м.п.

______________________________
(пптпис пвлащћенпг лица Ппнуђаша)
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11) ИЗЈАВА ППНУЂАЧА
Назив ппнуђаша:
Седищте ппнуђаша:
Адреса седищта:
Регистарски брпј:
Матишни брпј:
Шифра делатнпсти:
ПИБ:
Регистрски брпј пријаве за евиденцију пбвезника ПДВ:
Пвлащћенп лице за пптписиваое угпвпра:
Назив банке и
Брпј рашуна:
Телефпн:
Е – маил адреса:
Местп и датум:

ППНУЂАЧ___________________________________________________ изјављује ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу да ће пд мпмента ппзива збпг квара у рпку пд 4 шаса дпћи у щкплу за јавну набавку дпбара ппрема за
пбразпваое ЈНМВ- 04-2016.

У_________________________
Дана_____________2016. Гпдине
ППНУЂАЧ

м.п.

______________________________
(пптпис пвлащћенпг лица Ппнуђаша)
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