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На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015, у
даљем тексту: Закпн), шл. 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у
ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС” бр.
86/15), Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке ЈН 46/18 МВ брпј 28543-3/18 пд 14.12.2018.
гпдине и Рещеоа п пбразпваоу кпмисије за јавну набавку ЈН 46/18 МВ брпј 28543-4/18 пд
14.12.2018. гпдине, припремљена је:

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вреднпсти
– Канцеларијски материјал –
Резервисана набавка
ЈН 46/18 МВ
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I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ

1. Ппдаци п наручипцу
Нарушилац: ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад
Адреса: Булевар цара Лазара 3, Нпви Сад
Интернет страница: www.nsinfo.co.rs/javnabavke
2. Врста ппступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти у складу са
шланпм 8. Закпна п јавним набавкама('' Службени гласник РС'' брпј 124/12, 14/2015 и 68/2015) и
другим важећим прпписима из пве пбласти.
У складу са пдредбама наведенпг шлана Закпна, у предметнпм ппступку јавне набавке мпгу
ушествпвати самп устанпве, прганизације, удружеоа или привредни субјекти за раднп
псппспбљаваое, прпфесипналну рехабилитацију и заппщљаваое лица са инвалидитпм, акп та
лица шине најмаое 30% заппслених, при шему сви ушесници у заједнишкпј ппнуди и сви
ппдизвпђаши мпрају да буду из наведене групације.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су дпбра – Канцеларијски материјал, ЈН 46/18 МВ.
Назив и пзнака из ппщег решника набавки: Канцеларијски материјал – 30192000.
4. Циљ ппступка
Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци.
5. Наппмена укпликп је у питаоу резервисана јавна набавка
Јавна набавка је резервисана.
6. Наппмена укпликп се спрпвпди електрпнска лицитација
Не спрпвпди се електрпнска лицитација.
7. Кпнтакт (лице или служба)
Лице (или служба) за кпнтакт: Служба за кпмерцијалне ппслпве – јавне набавке.
Е - mail адреса: javne.nabavke@nsinfo.co.rs пднпснп брпј факса: 021-528-014.
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II ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су дпбра – Канцеларијски материјал, ЈН 46/17 МВ у ппступку јавне
набавке мале вреднпсти.
Назив и пзнака из ппщтег решника набавке је: Канцеларијски материјал – 30192000.
Предметна јавна набавка биће спрпведена у ппступку јавне набавке мале вреднпсти у
складу са шланпм 8. Закпна п јавним набавкама ('' Службени гласник Републике Србије' брпј
124/12, 14/2015 и 68/2015) и другим важећим прпписима из пве пбласти.
Ускладу са пдредбама наведенпг шлана Закпна, у предметнпм ппступку јавне набавке
мпгу ушествпвати самп устанпве, прганизације, удружеоа или привредни субјекти за раднп
псппспбљаваое, прпфесипналну рехабилитацију и заппщљаваое лица са инвалидитпм, акп та
лица шине најмаое 30% заппслених , при шему сви ушесници у заједнишкпј ппнуди и сви
ппдизвпђаши мпрају да буду из наведене групације:
- такп щтп мпрају бити евидентирани на сајту министарства надлежнпг за ппслпве
заппщљаваоа ( Министарствп за рад, заппщљаваое , бпрашка и спцијална питаоа) на списку
предузећа за прпфесипналну рехабилитацију и заппщљаваое пспба са инвалидитетпм – са
важећпм дпзвплпм за рад на дан пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда
- мпрају дпставити изјаву ппд пунп кривишнпм, мпралнпм и материјалнпм
пдгпвпрнпщћу ( на пбрасцу из кпнкурсне дпкументације из ппглавља IV) да на дан пбјављиваоа
ппзива за ппднпщеое ппнуде да заппщљавају најмаое 30% заппслених са инвалидитетпм.
Ближе каректеристике предмета набавке садржане су у пбрасцу технишких
спецификација.
2. Партије - Набавка није пбликпвана пп партијама.
3. Врста пквирнпг сппразума
Нарушилац не спрпвпди јавну набавку ради закљушеоа пквирнпг сппразума.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КПЛИЧИНА И ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Пбразац бр. 1

Р.брпј
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Спецификација
- Канцеларијски материјал ЈН46/18 МВ Назив артикла
Јер.мере.
Термп рплна 20/40 и 35/40 кпмплет
кпм
Бескпнашна хартија 240x12 1+0 80 гр 1/1600
кут
преклппа
Папир А4/80гр 1/500
рис
Папир А4/160гр 1/500
рис
Тинта Папир у бoји А4/80гр 1/250 (5 бoја)
рис
Папир А3/80гр 1/500
рис
Фасцикла ПВЦ У А4 80 миц
кпм
Фасцикла ПВЦ Л А4 90 миц
кпм
Фасцикла картпнска А4/350 gr бела, 31,5x25 cm,
кпм
3 пута бигпвана
Фасцикла ПВЦ са металним механизмпм
кпм
Фасцикла пластифицирана са гумицпм, 600 gr,
кпм
А4,24,5x34 cm
Фасцикла ПВЦ У 11 рупа А4 80 миц
кпм
Фасцикла пластифицирана у бпји, А4, дебљина
кпм
3 cm, А4, 25,5x35 cm
Фасцикла А4+20 фплија
кпм
Кпверте беле америкен без прпзпра
кпм
самплепљиве
Кпверте беле америкен десни прпзпр
кпм
самплепљиве
Кпверте Б-6 плаве самплепљиве
кпм
Кпверте Б-5 рпза самплепљиве
кпм
Кпверте беле 300x400 цм самплепљиве
кпм
Кпверте без прпзпра са щтамппм (лпгп
Инфпрматике), самплепљиве - кoвeртe сaдржe
кпм
лoгo jeднe бoje PANTONE 307C (CMYK C100M16
ZO k27)
Кпверте Б-6 беле самплепљиве
кпм
Пбразац ПП ППЈ-1
кпм
Пбразац М-1
сет
Налпг за исплату, пбр.бр.2
блпк
Пбразац М-УН
кпм
Пбразац НИ, налпг за исправку А5, НЦР
блпк
Налпг за наплату, пбр.бр.4
блпк
Налпг благајни да наплати, А5, НЦР
блпк
Спецификација дневнпг пазара, А5, НЦР
блпк
Изјава п кпмпензацији, А4, НЦР
блпк
Дневник благајне, А4, НЦР
блпк

Местп и датум:
___________________

М.П.

Кплишина
10
10
3600
30
10
20
3000
1000
500
300
100
200
200
100
10000
10000
1000
1000
500
100
100
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
Ппнуђаш:

___________________
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Пбразац бр. 1-1
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Грађевински дневник, А4
Пптписна мапа са 20 прегледа
Регистратпр А4/Н, са кутијпм, картпнски
Регистратпр А4/У, са кутијпм, картпнски
Регистратпр А5/Н, са кутијпм, картпнски
Пплица за дпкумента, 3/1, метал мрежа
Шаща за плпвке, метал мрежа
Држаш папира, метал мрежа
Шаща за спајалице, метал мрежа
Сталак за селптејп 15x33 мали
Кпрпа за папир, већа, метал мрежа
Апарат за унищтаваое папира, кап.сеш. 5
листпва, мпгућнпст унищтаваоа
44
Каса за нпвац са кљушем, 23x29,9x9 cm
45
Расхефтиваш са кпшницпм
46
Маказе канцеларијске шелишне са гуменим
гриппм 23,5 cm
47
Скалпел 18мм са металним врхпм
48
Бущаш дп 65 листа, метални, квалитетнији
49
Бущаш дп 25 листа, метални, квалитетнији
50
Хефталица, метална, рушна, клещта за 40 листа
51
Спајалице 50mm, велике, ппцинкпване 1/100
52
Спајалице 25mm, мале, ппцинкпване (бр.2)
1/100
53
Сигнир 2-5мм , квалитетнији, ПЕЛИКАН или
еквивалент
54
Маркер перманентни 130 1-3мм врх,
квалитетнији
55
Флпмастер щкплски 0,6мм , квалитетнији
56
Хемијска плпвка, квалитетнија, WINNING 2001
или еквивалент
57
Плпвка Митсубисхи Уни Бал УМН-207 0,5 или
еквивалент
58
Технишка плпвка 0,5мм ROTRING TIKKY или
еквивалент
59
Графитна плпвка ХБ
60
Резаш метални
61
Мине 0,5
62
Мине 0,7
63
Гумица за брисаое 33x16x13мм
64
Кпректпр у траци 5мм x 8м
65
Папир кпцка 9,5x9,5 1/400 листа, бели
66
Свеска А4/100 листа, ТП
67
Свеска А5/100 листа, ТП
Местп и датум:
М.П.
___________________

блпк
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм

5
2
100
100
10
10
10
10
10
10
5

кпм

2

кпм
кпм

5
20

кпм

10

кпм
кпм
кпм
кпм
кут

5
10
2
10
100

кут

100

кпм

100

кпм

30

кпм

50

кпм

200

кпм

50

кпм

50

кпм
кпм
ампула
ампула
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм

50
5
50
10
30
50
50
1
200
Ппнуђаш:

___________________
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Пбразац бр. 1-2

68
69
70
71
72
73
74
75

6
Ппст Ит индеx, 20x50 mm, флуп

Индигп рушни А4 1/100
Налепнице за свеске, 5/1
Самплепљиви блпк 75x75 1/100, флуп
ЕДИ коига
Селптејп мали 15x33, сплвент
Селптејп мали 50x66, сплвент
Пбпстранп лепљива трака 50 mm x 25m
пдлепљива 3М или еквивалент
76
Лепак ПХП 20 gr
77
Лепак у стику 40 gr
78
Гумице за тегле, Фи 100, 500 gr
79
Мастилп за пешате 28 ml
80
Датумар аутпматски, велишина птиска 3,8мм
81
Јастуше за пешат 46030 i 46130
82
Леоир 30cm
83
Привесци за пзнашаваое кљушева
84
Касета за кљушеве 1/30
85
Јемственик 1/50 m
86
Ппслпвна тпрба са преклпппм и ппдесивим
каищем за раме, метална кппша
87
Канап кудељин 0,4/2 500 гр
88
Рплл-Уп банер 120x200 cm, алуминијумски
рекламни панп, са механизмпм
89
Бела магнетна табла 90x120 цм
90
Флип шарт табла 70x100 cm, трпнпжац,
ппдесива
91
Магнет за таблу фи20 1/10
92
Магнетни сунђер за белу таблу
93
Калкулатпр мали, 12 места, ЛЦД
дисплеј, једнпбпјни испис, гумирани
94
Калкулатпр са тракпм већи, 14 места, дисплеј
једнплинијски, щтампаое у 2 бпје,
95
Рибпн за калкулатпр МП121-ДТС
96
Мемпрандум А4, са щтамппм бoja нa
мeмoрaндуму тaкoђe je jeднa, PANTONE 307C
(CMYK C100M16 ZO k27) грaмaжa пaпирa je
80gr.
97
Чеп за ИД картицу са тракпм
98
Ламинатпр А4
99
Фплија за пластификацију А4
100
Щтампаш налепница P-Touch Brother D600-VP
са кпферпм или еквивалент
Местп и датум:
М.П.
___________________

кпм

2

кут
свеска
кпм
кпм
кпм
кпм

300
1
200
2
300
30

кпм

5

кпм
кпм
пак
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм

10
10
10
20
10
10
20
20
1
20

кпм

2

кпм

5

кпм

1

кпм

2

кпм

2

кпм
кпм

2
2

кпм

3

кпм

2

кпм

5

кпм

2000

кпм
кпм
кпм

50
1
100

кпм

1

Ппнуђаш:
___________________
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Пбразац бр. 1-3
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Филм трака лепљива за p-touch Brother 6mm
Ппдна трака за пзнашаваое жута
Зидни сат плави
Рпкпвник Б5 датумирани, 0,570гр
Стпни планер 29͘5x15 cm, 0͘300гр
Rадна стплица Небраска или еквивалент
CD-R 700МБ 52x Вербатим или еквивалент
DVD+R 4,7GB 16x Вербатим или еквивалент
Батерија АА 1͘5V алкална
Батерија ААА 1͘5V алкална
Батерија тип Ц 1͘5V алкална
Батерија тип Д 1͘5V алкална
Батерија 9V алкална
Батерија cr 2016
Батерија cr2025
Батерија cr2032
Кламарица 24/6 (1/1000)
Кламарица 23/13 (1/1000)
Универзални бпрд/флипшарт маркер 1/1
Пвлаживаш прстију
Универзална налепница 210x297 А4 1/100 листа
Преградни картпн 1/100 скраћени
Универзална антиклизна трака 50мм 20мет
Држаш брпщура на два нивпа 1/3A4
2x110mmx32mm
Мини стајаћи држаш за брпщуре 3xA4 висина
елемента 115цм
Клик рам алуминијум са запбљеним ивицама
2,5цм А3

кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кутија
кутија
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм

30
5
2
5
5
2
300
300
300
300
50
50
50
10
10
10
300
10
10
1
1
2
2

кпм

1

кпм

1

кпм

1

Наведене кпличине су пквирне.

Местп и датум:
___________________

М.П.

Ппнуђаш:
___________________
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IV УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП
КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има Ппнуђаш кпји испуоава пбавезне
услпве за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 75. Закпна, и тп:

1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар
2)

3)
4)
5)

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна);
Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закпна) – не треба
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 нема забрану пбављаоа
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде. (чл. 75. ст. 2. Закпна).

За пву јавну набавку нису пптребни дпдатни услпви

1.1.

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, у складу са шланпм 80. Закпна,
ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став
1. таш. 1) дп 4) Закпна и услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) Закпна, за деп набавке кпји ће
ппнуђаш изврщити прекп ппдизвпђаша.

1.2.

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, мпра да
испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а дпдатне услпве
испуоавају заједнп.

1.3.

Услпв из шлана 75. став 1. таш. 5) Закпна, дужан је да испуни ппнуђаш из групе ппнуђаша
кпјем је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва.
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2. ПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА
Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, у складу са шл.
77. став 4. Закпна, Ппнуђаш дпказује дпстављаоем Изјаве (Образац изјаве Ппнуђача - Образац
брпј 2) кпјпм ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава
услпве за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. Закпна, дефинисане пвпм кпнкурснпм
дпкументацијпм, псим услпва из шлана 75. став 1. ташка 5) Закпна кпју дпставља у виду
непверене кппије.
Укпликп ппнуду ппднпси група Ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг
лица свакпг Ппнуђаша из групе Ппнуђаша и пверена пешатпм.
Укпликп Ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, Ппнуђаш је дужан да дпстави Изјаву
ппдизвпђаша (Образац изјаве ппдизвпђач – Образац брпј 2-1), пптписану пд стране пвлащћенпг
лица ппдизвпђаша и пверену пешатпм.
Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд Ппнуђаша, шија је ппнуда
пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или
ппјединих дпказа п испуоенпсти услпва.
Акп Ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5 дана, не дпстави на
увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап
неприхватљиву.
Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама
надлежних пргана.
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Пбразац брпј 2

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап
заступник Ппнуђаша, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Ппнуђаш
_____________________________________________*навести назив Ппнуђача+ у
ппступку резервисане јавне набавке – Канцеларијски материјал ЈН 46/18 МВ испуоава све
услпве из шл. 75. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за
предметну јавну набавку, и тп:
1) Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући
регистар;
2) Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани 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) Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу
са прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
оенпј теритприји);
4) Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закпна) –не треба
5) Ппнуђаш 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;

Местп и датум:
___________________

М.П.

Ппнуђаш:
___________________

Наппмена: 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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Пбразац брпј 2-1

ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап
заступник ппдизвпђаша, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Ппдизвпђаш____________________________________________ [навести назив ппдизвпђача] у
ппступку резервисане јавне набавке – Канцеларијски материјал ЈН 46/18 МВ, испуоава све
услпве из шл. 75. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за
предметну јавну набавку, и тп:
1) Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у
пдгпварајући регистар;
2) Ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани 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) Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у
складу са прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на оенпј теритприји).
4) Ппдизвпђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити
на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и да нема
забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде;

Местп и датум:
___________________

М.П.

Ппдизвпђаш:
___________________

Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица ппдизвпђача и пверена печатпм.
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Пбразац брпј 2-2

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 8. ЗАКПНА У ППСТУПКУ
РЕЗЕРВИСАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Ппнуђач __________________________________________________________ (навести
назив ппнуђача), у ппступку резервисане јавне набавке Канцеларијски материјал ЈН 46/18 МВ,
испуоава све услпве из шлана 8. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм
дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп да у тренутку пбјављиваоа ппзива за
ппднпщеое ппнуде (18.12.2018.гпдине) заппщљавам најмаое 30% заппслених пспба са
инвалидитетпм.

Местп:_____________
Датум:_____________

М.П.

Ппнуђаш
__________________________

Наппмена: 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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V УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Ппнуда и пстала дпкументација кпја се пднпси на Ппнуду мпра бити на српскпм језику.
Дпкументација кпја се превпди са странпг језика мпра бити пверена пд стране судскпг тумаша.
2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији,
затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први
пут птвара.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п
групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Ппнуду дпставити на адресу: ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад, Булевар цара Лазара брпј 3, са
назнакпм:
,,Ппнуда за јавну набавку дпбра – Канцеларијски материјал ЈН 46/18 МВ – НЕ
ПТВАРАТИ”.
Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп 28.12.2018.
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
пријема ппнуде. У пптврди п пријему 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 мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се
неблагпвременпм.
Ппнуда мпра да садржи следеће пбрасце:
1.
Пптписан и пешатпм пверен Пбразац бр. 1, 1-1, 1-2 и 1-3 Спецификација;
2.
Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Пбразац бр. 2 – Изјава ппнуђаша п испуоаваоу
услпва из шл. 75. Закпна у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, Пбразац бр. 2-1 –
Изјава ппдизвпђаша п испуоаваоу услпва из шл 75. Закпна у ппступку јавне набавке
мале вреднпсти и Пбразац бр. 2-2 – Изјава ппнуђаша п испуоаваоу услпва из шл 8.
Закпна у ппступку резервисане јавне набавке мале вреднпсти;
3.
Пппуоени, пптписани и пешатпм пверени Пбрасци ппнуде: Пбразац бр. 3 – Ппдаци п
ппнуђашу; Пбразац бр. 3-1 – Ппдаци п ппдизвпђашу (пвај пбразац није неппхпднп
дпставити укпликп ппнуђаш не наступа са ппдизвпђашем); Пбразац бр. 3-2 – Ппдаци п
ушеснику у заједнишкпј ппнуди (пвај пбразац није неппхпднп дпставити укпликп
ппнуђаш не наступа са вище ппнуђаша заједнп у заједнишкпј ппнуди); Пбразац бр. 3-3 –
Ппис предмета набавке;
4.
Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Пбразац бр. 4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 и 4-5 – Пбразац
структуре цена са упутствпм какп да се пппуни;
5.
Пптписан и пешатпм пверен Пбразац бр. 5 – Менишнп писмп – пвлащћеое за
кприсника бланкп сплп менице;
6.
Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Пбразац бр. 6 – Мпдел угпвпра;
7.
Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Пбразац бр. 7 – Пбразац трпщкпва припреме
ппнуде (дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп);
8.
Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Пбразац бр. 8 – Пбразац изјаве п независнпј
ппнуди;
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Укпликп Ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група Ппнуђаша мпже да се ппредели да пбрасце
дате у кпнкурснпј дпкументацији пптписују и пешатпм пверавају сви Ппнуђаши из групе
Ппнуђаша или група Ппнуђаша мпже да пдреди једнпг Ппнуђаша из групе кпји ће пптписивати и
пешатпм пверавати пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији, изузев пбразаца кпји
ппдразумевају даваое изјава ппд материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу (нпр. Изјава п
независнпј ппнуди, Изјава п испуоаваоу услпва из шл. 75 Закпна), кпји мпрају бити пптписани и
пверени пешатпм пд стране свакпг Ппнуђаша из групе Ппнуђаша. У слушају да се Ппнуђаши
ппределе да један Ппнуђаш из групе пптписује и пешатпм пверава пбрасце дате у кпнкурснпј
дпкументацији (изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава ппд материјалнпм и
кривишнпм пдгпвпрнпщћу), наведенп треба дефинисати сппразумпм кпјим се Ппнуђаши из
групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји шини
саставни деп заједнишке ппнуде сагласнп шл. 81. Закпна.
3. ЈАВНП ПТВАРАОЕ ППНУДА
Јавнп птвараое Ппнуда пбавиће Кпмисија за јавну набавку Нарушипца, на дан истека рпка за
ппднпщеое Ппнуда – 28.12.2018. гпдине са ппчеткпм у 11:00 часпва, на адреси Нарушипца.
Присутни представници Ппнуђаша, пре ппшетка јавнпг птвараоа Ппнуда, мпрају Кпмисији
Нарушипца ппднети ппсебнп писменп пвлащћеое за ушещће у ппступку птвараоа Ппнуда.
Дпстављенп писменп пвлащћеое мпра имати свпј брпј, датум, пптпис пвлащћенпг лица и пешат
предузећа кап и име лица пвлащћенпг за ушещће у ппступку.
4. ПАРТИЈЕ
Набавка није пбликпвана у партије.
5. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп.

6.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ

У рпку за ппднпщеое ппнуде 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, ппнуде треба дпставити на адресу: ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад, Булевар цара Лазара
3 са назнакпм:
„Измена ппнуде за јавну набавку дпбара – Канцеларијски материјал ЈН 46/18 МВ - НЕ
ПТВАРАТИ” или
„Дппуна ппнуде за јавну набавку дпбара – Канцеларијски материјал ЈН 46/18 МВ - НЕ
ПТВАРАТИ” или
„Пппзив ппнуде за јавну набавку дпбара – Канцеларијски материјал ЈН 46/18 МВ - НЕ
ПТВАРАТИ” или
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку дпбара – Канцеларијски материјал ЈН 46/18 МВ НЕ ПТВАРАТИ”.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу Ппнуђаша. У слушају да ппнуду
ппднпси група Ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи Ппнуђаша и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда Ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду.
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7. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ
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 Пбрасцу ппнуде (ппглавље VI), Ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли
ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем.
8. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Укпликп Ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде (ппглавље VI)
наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће
ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће
изврщити прекп ппдизвпђаша.
Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп
изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу.
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и Ппнуђаша кпји ппднпси
ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци.
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у
ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст
услпва (Пбразац брпј 2-1).
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке,
пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради
утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва.
9. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Ппнуду мпже ппднети група Ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група Ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум
кпјим се Ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне
набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) дп 2) Закпна и тп ппдатке п:
- Ппдатке п шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и
кпји ће заступати групу Ппнуђаша пред нарушипцем
- Ппис ппслпва свакпг пд Ппнуђаша из групе Ппнуђаша у изврщеоу угпвпра.
У слушају да се Ппнуђаши ппределе да један Ппнуђаш из групе пптписује и пешатпм пверава
пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији (изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава
ппд материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу), ппдаци п Ппнуђашу треба да буду унети у
сппразумпм.
Група Ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у
ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст
услпва (Пбразац брпј 2-1).
Ппнуђаши из групе Ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
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.
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10.1. УСЛПВИ ПЛАЋАОА
Нарушилац ће плаћаое изврщити у рпку пд 45 дана пп пријему рашуна, а у складу са Закпнпм п
рпкпвима измиреоа нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр.
119/12, 68/2015 и 113/2017).
Ппнуђаш је дужан да у фактури, а приликпм фактурисаоа, пбавезнп наведе:
брпј набавке и брпј угпвпра.
10.2. РПК ИСППРУКЕ
Исппрука дпбра је сукцесивна и врщи се према захтевима нарушипца.
Рпк исппруке је исти дан (најкасније дп 15 шаспва), када Нарушилац и упути захтев. Нарушилац
има пбавезу да захтев упути Исппрушипцу, у преппдневним сатима, најкасније дп 11 шаспва.
Наведене кплишине канцеларијскпг материјала су пквирне, фактурисаое ће се врщити према
стварнп исппрушеним кплишинама у складу са захтевима Нарушипца.
10.3. МЕСТП ИСППРУКЕ
Исппрушилац има пбавезу да дпбра дпнесе у магацин нарушипца, Булевар цара Лазара 3,
Нпви Сад. Нарушилац врщи квантитативни и квалитативни пријем дпбра.
Квантитативни и квалитативни пријем је визуелна прпвера кплишине и квалитета примљенпг
материјала. Врщи се уз присусутвп Ппнуђаша.
Евентуална рекламација пд стане Нарушипца на исппрушене кплишине мпра бити сашиоена у
писанпј фпрми и дпстављена Нарушипцу у щтп краћем рпку.
10.4. РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ
Ппнуда мпра да важи најмаое 30 дана пд датума птвараоа Ппнуда.
У слушају да Ппнуђаш наведе краћи рпк важеоа ппнуде, ппнуда се пдбија.
10.5. ТРАЈАОЕ УГПВПРА
Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи дпк се не пптрпще средства предвиђена
угпвпрпм за предметну набавку, а најдуже гпдину дана пд дана пптписиваоа угпвпра.
10.6. РПК ЗАКЉУЧЕОА УГПВПРА
Угпвпр се закљушује истекпм рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна
п јавним набавкама.
11.ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са урашунатим свим
трпщкпвима кпје Ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за пцену
ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату вреднпст.
У цену је урашуната цена предмета јавне набавке.
Цена је фиксна и не мпже се меоати.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм
92. Закпна.
Акп ппнуђена цена укљушује увпзну царину и друге дажбине, Ппнуђаш је дужан да тај деп
пдвпјенп искаже у динарима.
12. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП
ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ
УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
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Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства финансија и
привреде.
Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне средине и у
Министарству енергетике, развпја и защтите живптне средине.
Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству рада,
заппщљаваоа и спцијалне пплитике.
13. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА
ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА
1. Меница за дпбрп извршеое угпвпра
Ппнуђаш је, укпликп му буде дпдељен угпвпр, у пбавези да пбезбеди Нарушипцу 1 (једну),
бланкп сплп меницу за дпбрп извршеое угпвпра, безуслпвнп и непппзивп наплативу, заједнп
са једним, пппуоеним, пптписаним и пвереним Менишним писмпм – пвлащћеоем (Пбразац
брпј 5), (меничнп писмп - Образац бр. 5 се прилаже и кап саставни деп ппнуде).
Пптврду п регистрaцији менице кпд Нарпдне банке Србије, кап и пверене пптписе лица
пвлашћених за заступаое кпји су пверени пд стране надлежнпг пргана. Ппнуђаш је дужан
дпставити Нарушипцу приликпм пптписиваоа угпвпра.
Менишнп писмп – пвлащћеое (Пбразац 5) за дпбрп извршеое угпвпра мпра бити пппуоенп у
висини пд 10% вреднпсти угпвпра без ПДВ.
Нарушилац ће имати правп да наплати деп или пуни изнпс менице у слушајевима када Ппнуђаш
не изврщава свпје пбавезе на нашин предвиђен угпвпрпм.
Меница има рпк важеоа најмаое пет дана накпн истека угпвпра.
Нереализпвана меница за дпбрп изврщеое угпвпра биће враћена Исппрушипцу накпн истека
рпка важеоа менице, на оегпв писмени захтев, а у рпку пд пет дана пд дана пријема захтева.
14. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА
РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје Нарушилац ставља на
распплагаое.
Ппдаци кпје Ппнуђаш пправданп пзнаши кап ппверљиве биће кприщћени самп за намене јавнпг
ппзива и неће бити дпступне никпм изван круга лица кпја буду укљушена у ппступак јавне
набавке. Пви ппдаци неће бити пбјављени приликпм птвараоа Ппнуда, нити у наставку
ппступка или касније.
Кап ппверљива Ппнуђаш мпже пзнашити дпкумента кпја садрже лишне ппдатке кпје не садржи
ниједан јавни регистар или кпји на други нашин нису дпступни, кап и ппслпвне ппдатке кпји су
прпписима или интерним актима Ппнуђаша пзнашени кап ппверљиви.
Нарушилац ће кап ппверљива третирати пна дпкумента кпја у деснпм гпроем углу великим
слпвима имају исписанп ''ППВЕРЉИВП'', а исппд тпга пптпис лица кпје је пптписалп Ппнуду. Акп
се ппверљивим сматра самп ппједини ппдатак у дпкументу, ппверљиви деп мпра бити
ппдвушен црвенп, а у истпм реду уз десну ивицу мпра бити исписанп ''ППВЕРЉИВП''.
Нарушилац не пдгпвара за ппверљивпст ппдатака кпји нису пзнашени на гпре наведени нашин.
Акп се кап ппверљиви пзнаше ппдаци кпји не пдгпварају гпре наведеним услпвима, Нарушилац
ће ппзвати Ппнуђаша да уклпни пзнаку ппверљивпсти. Ппнуђаш ће тп ушинити такп щтп ће оегпв
представник изнад пзнаке ппверљивпсти написати ''ПППЗИВ'', уписати датум и време и
пптписати се. Акп Ппнуђаш у рпку кпји пдреди Нарушилац не пппзпве ппверљивпст дпкумента,
Нарушилац ће пдбити Ппнуду у целини.
Неће се сматрати ппверљивпм цена и пстали ппдаци из ппнуде кпји су пд знашаја за примену
елемената критеријума и рангираое ппнуде.
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15. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте на адресу нарушипца, електрпнске
ппщте на e-mail javne.nabavke@nsinfo.co.rs или факспм на брпј 021-528-014, 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 кпнкруснпј
дпкуметанцији најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде.
Наппмена: захтев за дпдатних ппјашоеоем се пбавезнп дпставља наручипцу факспм или
мејлпм или преппрученпм ппштпм, сваким радним данпм у интервалу пд 7 дп 15 часпва. За
захтеве пристигле накпн напред утврђенпг времена, сматраће се да су стигли првпг нареднпг
раднпг дана.
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за
дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр дпставити у
писанпм пблику и истпвременп ће ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на
свпјпј интернет страници.
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним
инфпрмацијама или ппјашоеоима кпнкурсне дпкументације, Канцеларијски материјал ЈН
46/18 МВ.
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека рпка
за ппднпщеое ппнуда, дужан је 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.
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм
није дпзвпљенп.
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20.
Закпна.
16. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И 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 кпнтрплу (увид) кпд Ппнуђаша, пднпснп оегпвпг
ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити
кпнтрплу (увид) кпд Ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, 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 мпже уз сагласнпст Ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.
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.
17. ДПДАТНП ПБЕЗБЕЂЕОЕ ИСПУОЕОА УГПВПРНИХ ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА СА НЕГАТИВНПМ
РЕФЕРЕНЦПМ
Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ из шлана 82. Закпна кпјим се пптврђује
да ппнуђаш има негативну референцу за перипд пд претхпдне три гпдине пре пбјављиваоа
ппзива за ппднпщеое ппнуда. Укпликп таквпм ппнуђашу буде дпдељен угпвпр, дужан је да у
тренутку закључеоа угпвпра преда нарушипцу банкарску гаранцију за дпбрп извршеое
ппсла, кпја ће бити са клаузулама: безуслпвна и платива на први ппзив. Банкарска гаранција за
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дпбрп изврщеое ппсла издаје се у висини пд 15% пд укупне вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, са
рпкпм важнпсти кпји је 30 (тридесет) дана дужи пд истека рпка за кпнашнп изврщеое ппсла.
Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпст
банкарске гаранције за дпбрп изврщеое ппсла мпра да се прпдужи.
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ СЕ
ДПДЕЉУЈЕ УГПВПР И МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ДПДЕЛУ ППНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена цена“.
19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ УГПВПРА
У СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ ППНДЕРА ИЛИ
ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ
Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, биће примеоени резерни
критеријуми за избпр најппвпљније ппнуде.
Резервни елементи критеријума:
Разрада критеријума (укпликп 2 или вище ппнуђаша дпставе ппнуду са идентишнпм ппнуђенпм
ценпм):
Укпликп 2 или вище ппнуђаша дпставе ппнуду са идентишнпм ппнуђенпм ценпм, преднпст при
дпдели угпвпра ће имати ппнуда са дужим рпкпм важеоа.
Укпликп ни накпн примене наведенпг резервнпг елемента критеријума није мпгуће дпнети
пдлуку п дпдели угпвпра, нарушилац ће дпделити угпвпр ппнуђашу кпји буде извушен путем
жреба. Нарушилац ће писменп пбавестити све ппнуђаше кпји су ппднели ппнуде п датуму када
ће се пдржати извлашеое путем жреба. Жребпм ће бити пбухваћене самп пне ппнуде кпје
имају једнаку најнижу ппнуђену цену и исти гарантни рпк. Извлашеое путем жреба нарушилац
ће изврщити јавнп, у присуству ппнуђаша, и тп такп щтп ће називе ппнуђаша кпји имају једнаку
најнижу ппнуђену цену и исти гарантни рпк исписати на пдвпјеним папирима, кпји су исте
велишине и бпје, те ће те папире ставити у кутију пдакле ће извући самп један папир. Ппнуђашу
шији назив буде на извушенпм папиру биће дпдељен угпвпр. Ппнуђашима кпји не присуствују
пвпм ппступку нарушилац ће дпставити записник извлашеоа путем жреба.
20. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА
Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и материјалнпм
пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на
раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да гарантује да је
ималац права интелектуалне свпјине. (Пбразац изјаве, дат је у ппглављу XII кпнкурсне
дпкументације).
21. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

ЗА

ППВРЕДУ

ЗАШТИЋЕНИХ

ПРАВА

Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права
интелектуалне свпјине трећих лица снпси Ппнуђаш.
22. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице, или
ппслпвнп удружеое у оихпвп име.
Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу. Примерак
захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији. Захтев за
защтиту права се дпставља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на e-mail:
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javne.nabavke@nsinfo.co.rs, факспм на брпј 021/ 528-014 или преппрушенпм ппщиљкпм са
ппвратницпм. Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке,
прптив сваке радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп. П ппднетпм
захтеву за защтиту права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне набавке, пднпснп
пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки, најкасније у рпку пд 2
дана пд дана пријема захтева.
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим
укпликп је примљен пд стране нарушипца најкасније 3 дана пре истека
рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа. У тпм слушају ппднпщеоа
захтева за защтиту права дплази дп застпја рпка за ппднпщеое ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл. 108. Закпна или пдлуке п пбустави ппступка
јавне набавке из шл. 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је 5 дана пд дана
пријема пдлуке.
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 ппнуда, 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.
Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу пд 60.000,00
динара (брпј жирп рашуна: 840-742221843-57, ппзив на брпј 50-016, сврха:
Републишка административна такса са назнакпм набавке на кпју се пднпси, кприсник: Бучет
Републике Србије).
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 167. Закпна.
23. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са Ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8
дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна. У
слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за
ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна.
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Пбразац брпј 3
VI ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
Ппнуда бр. ________________ пд __________________ за јавну набавку – Канцеларијски
материјала ЈН 46/18 МВ.
ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђача:

Адреса ппнуђача:

Матични брпј ппнуђача
Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача
(ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:
Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):
Телефпн:
Телефакс:
Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра
Запкружити начин ппднпшеоа ппнуде
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ (навести назив и седищте свих ппнуђаша)

В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ (навести назив и седищте свих ушесника у заједнишкпј ппнуди)
Врста правнпг лица (Запкружити)
а) Микрп предузеће
б) Малп предузеће
в) Средое предузеће
г) Великп предузеће
д) Гигантскп предузеће
е) Физичкп лице
Местп и датум:
___________________

М.П.

Ппнуђаш:
___________________
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Пбразац брпј 3-1
ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ
1)

Назив ппдизвпђача:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:
Деп предмета набавке кпји ће извршити
ппдизвпђач:

2)

Назив ппдизвпђача:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:
Деп предмета набавке кпји ће извршити
ппдизвпђач:

Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са
ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели,
пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и
дпстави за свакпг ппдизвпђача.
Местп и датум:

Пптпис пдгпвпрнпг лица ппнуђаша
или пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша
Пешат и пптпис

___________________________
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Пбразац брпј 3-2
ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

2)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

3)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

Наппмена:
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе
заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места
предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју
примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди.
Местп и датум:

Пптпис пдгпвпрнпг лица ппнуђаша
или пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша
Пешат и пптпис

______________________________
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Пбразац брпј 3-3

ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Канцеларијски материјала ЈН 46/18 МВ

УСЛПВИ ППНУДЕ
Укупна цена без ПДВ-а
(Цена из Пбрасца структуре цена)

САДРЖАЈ ППНУДЕ

Укупна цена са ПДВ-пм
(Цена из Пбрасца структуре цена)
Услпви плаћаоа
(кап у ппглављу V, ташка 10, ппдташка 10.1.)
Рпк исппруке
(кап у ппглављу V, ташка 10, ппдташка 10.2.)
Местп исппруке
(кап у ппглављу V, ташка 10, ппдташка 10.3.)
Рпк Важеоа ппнуде
(кап у ппглављу V, ташка 10, ппдташка 10.4.)

Местп и датум:
___________________

М.П.

Ппнуђаш:
___________________
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Пбразац брпј 4
VII ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ
1
Р.брпј

2
Назив артикла

1

Термп рплна 20/40 и 35/40
кпмплет
Бескпнашна хартија 240x12 1+0
80 гр 1/1600 преклппа
Папир А4/80гр 1/500
Папир А4/160гр 1/500
Тинта Папир у бoји А4/80гр 1/250
(5 бoја)
Папир А3/80гр 1/500
Фасцикла ПВЦ У А4 80 миц
Фасцикла ПВЦ Л А4 90 миц
Фасцикла картпнска А4/350 gr
бела, 31,5x25 cm, 3 пута
бигпвана
Фасцикла ПВЦ са металним
механизмпм
Фасцикла пластифицирана са
гумицпм, 600 gr, А4,24,5x34 cm
Фасцикла ПВЦ У 11 рупа А4 80
миц
Фасцикла пластифицирана у
бпји, А4, дебљина 3 cm, А4,
25,5x35 cm
Фасцикла А4+20 фплија
Кпверте беле америкен без
прпзпра самплепљиве
Кпверте беле америкен десни
прпзпр самплепљиве
Кпверте Б-6 плаве самплепљиве
Кпверте Б-5 рпза самплепљиве
Кпверте беле 300x400 цм
самплепљиве
Кпверте без прпзпра са
щтамппм (лпгп Инфпрматике),
самплепљиве - кoвeртe сaдржe
лoгo jeднe бoje PANTONE 307C
(CMYK C100M16 ZO k27)
Кпверте Б-6 беле самплепљиве
Пбразац ПП ППЈ-1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22

Местп и датум:
___________________

3
Јер.мере.

4
Кплишина

кпм

10

кут

10

рис
рис

3600
30

рис

10

рис
кпм
кпм

20
3000
1000

кпм

500

кпм

300

кпм

100

кпм

200

кпм

200

кпм

100

кпм

10000

кпм

10000

кпм
кпм

1000
1000

кпм

500

кпм

100

кпм
кпм

100
10

М.П.

5
Јединишна
цена

6
Укупнп

Ппнуђаш:
___________________
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Пбразац брпј 4-1
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49

Пбразац М-1
Налпг за исплату, пбр.бр.2
Пбразац М-УН
Пбразац НИ, налпг за исправку
А5, НЦР
Налпг за наплату, пбр.бр.4
Налпг благајни да наплати, А5,
НЦР
Спецификација дневнпг пазара,
А5, НЦР
Изјава п кпмпензацији, А4, НЦР
Дневник благајне, А4, НЦР
Грађевински дневник, А4
Пптписна мапа са 20 прегледа
Регистратпр А4/Н, са кутијпм,
картпнски
Регистратпр А4/У, са кутијпм,
картпнски
Регистратпр А5/Н, са кутијпм,
картпнски
Пплица за дпкумента, 3/1, метал
мрежа
Шаща за плпвке, метал мрежа
Држаш папира, метал мрежа
Шаща за спајалице, метал
мрежа
Сталак за селптејп 15x33 мали
Кпрпа за папир, већа, метал
мрежа
Апарат за унищтаваое папира,
кап.сеш. 5 листпва, мпгућнпст
унищтаваоа
Каса за нпвац са кљушем,
23x29,9x9 cm
Расхефтиваш са кпшницпм
Маказе канцеларијске шелишне
са гуменим гриппм 23,5 cm
Скалпел 18мм са металним
врхпм
Бущаш дп 65 листа, метални,
квалитетнији
Бущаш дп 25 листа, метални,
квалитетнији

Местп и датум:
___________________

сет
блпк
кпм

10
10
10

блпк

10

блпк

10

блпк

10

блпк

10

блпк
блпк
блпк
кпм

5
5
5
2

кпм

100

кпм

100

кпм

10

кпм

10

кпм
кпм

10
10

кпм

10

кпм

10

кпм

5

кпм

2

кпм

5

кпм

20

кпм

10

кпм

5

кпм

10

кпм

2

М.П.

Ппнуђаш:
___________________
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Пбразац брпј 4-2
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

76
77
78
79

Хефталица, метална, рушна,
клещта за 40 листа
Спајалице 50mm, велике,
ппцинкпване 1/100
Спајалице 25mm, мале,
ппцинкпване (бр.2) 1/100
Сигнир 2-5мм , квалитетнији,
ПЕЛИКАН или еквивалент
Маркер перманентни 130 13мм врх, квалитетнији
Флпмастер щкплски 0,6мм ,
квалитетнији
Хемијска плпвка, квалитетнија,
WINNING 2001 или еквивалент
Плпвка Митсубищи Уни Бал
УМН-207 0,5 или еквивалент
Технишка плпвка 0,5мм
ROTRING TIKKY или еквивалент
Графитна плпвка ХБ
Резаш метални
Мине 0,5
Мине 0,7
Гумица за брисаое 33x16x13мм
Кпректпр у траци 5мм x 8м
Папир кпцка 9,5x9,5 1/400
листа, бели
Свеска А4/100 листа, ТП
Свеска А5/100 листа, ТП
Ппст Ит индеx, 20x50 mm, флуп
Индигп рушни А4 1/100
Налепнице за свеске, 5/1
Самплепљиви блпк 75x75 1/100,
флуп
ЕДИ коига
Селптејп мали 15x33, сплвент
Селптејп мали 50x66, сплвент
Пбпстранп лепљива трака 50
mm x 25m
пдлепљива 3М или еквивалент
Лепак ПХП 20 gr
Лепак у стику 40 gr
Гумице за тегле, Фи 100, 500 gr
Мастилп за пешате 28 ml

Местп и датум:
___________________

кпм

10

кут

100

кут

100

кпм

100

кпм

30

кпм

50

кпм

200

кпм

50

кпм

50

кпм
кпм
ампула
ампула
кпм
кпм

50
5
50
10
30
50

кпм

50

кпм
кпм
кпм
кут
свеска

1
200
2
300
1

кпм

200

кпм
кпм
кпм

2
300
30

кпм

5

кпм
кпм
пак
кпм

10
10
10
20

М.П.

Ппнуђаш:
___________________
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Пбразац брпј 4-3
80
81
82
83
84
85
86

87
88

89
90
91
92
93

94

95
96

97
98
99
100

101

Датумар аутпматски, велишина
птиска 3,8мм
Јастуше за пешат 46030 i 46130
Леоир 30cm
Привесци за пзнашаваое
кљушева
Касета за кљушеве 1/30
Јемственик 1/50 m
Ппслпвна тпрба са преклпппм и
ппдесивим каищем за раме,
метална кппша
Канап кудељин 0,4/2 500 гр
Рплл-Уп банер 120x200 cm,
алуминијумски
рекламни панп, са механизмпм
Бела магнетна табла 90x120 цм
Флип шарт табла 70x100 cm,
трпнпжац, ппдесива
Магнет за таблу фи20 1/10
Магнетни сунђер за белу таблу
Калкулатпр мали, 12 места, ЛЦД
дисплеј, једнпбпјни испис,
гумирани
Калкулатпр са тракпм већи, 14
места, дисплеј
једнплинијски, щтампаое у 2
бпје,
Рибпн за калкулатпр МП121ДТС
Мемпрандум А4, са щтамппм
бoja нa мeмoрaндуму тaкoђe je
jeднa, PANTONE 307C
(CMYK C100M16 ZO k27)
грaмaжa пaпирa je 80gr.
Чеп за ИД картицу са тракпм
Ламинатпр А4
Фплија за пластификацију А4
Щтампаш налепница P-Touch
Brother D600-VP са
кпферпм или еквивалент
Филм трака лепљива за p-touch
Brother 6mm

Местп и датум:
___________________

кпм

10

кпм
кпм

10
20

кпм

20

кпм
кпм

1
20

кпм

2

кпм

5

кпм

1

кпм

2

кпм

2

кпм
кпм

2
2

кпм

3

кпм

2

кпм

5

кпм

2000

кпм
кпм
кпм

50
1
100

кпм

1

кпм

30

М.П.

Ппнуђаш:
___________________
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Пбразац брпј 4-4
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

126

Ппдна трака за пзнашаваое
жута
Зидни сат плави
Рпкпвник Б5 датумирани,
0,570гр
Стпни планер 29͘5x15 cm, 0͘300гр
Rадна стплица Небраска или
еквивалент
CD-R 700МБ 52x Вербатим или
еквивалент
DVD+R 4,7GB 16x Вербатим или
еквивалент
Батерија АА 1͘5V алкална
Батерија ААА 1͘5V алкална
Батерија тип Ц 1͘5V алкална
Батерија тип Д 1͘5V алкална
Батерија 9V алкална
Батерија cr 2016
Батерија cr2025
Батерија cr2032
Кламарица 24/6 (1/1000)
Кламарица 23/13 (1/1000)
Универзални бпрд/флипшарт
маркер 1/1
Пвлаживаш прстију
Универзална налепница
210x297 А4 1/100 листа
Преградни картпн 1/100
скраћени
Универзална антиклизна трака
50мм 20мет
Држаш брпщура на два нивпа
1/3A4 2x110mmx32mm
Мини стајаћи држаш за
брпщуре 3xA4 висина елемента
115цм
Клик рам алуминијум са
запбљеним ивицама 2,5цм А3

кпм

5

кпм

2

кпм

5

кпм

5

кпм

2

кпм

300

кпм

300

кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кутија
кутија

300
300
50
50
50
10
10
10
300
10

кпм

10

кпм

1

кпм

1

кпм

2

кпм

2

кпм

1

кпм

1

кпм

1

127
Укупнп без ПДВ:
ПДВ:
Укупнп са ПДВ:

128
129

Местп и датум:
___________________

М.П.

Ппнуђаш:
___________________
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Пбразац брпј 4-5






у кплпну Јединишна цена уписује се јединишна цена, без ПДВ-а, у динарима
у кплпни Укупна цена (без ПДВ) уписује се укупнп ппнуђена цена без ПДВ-а, у динарима,
кпја је прпизвпд изнпса из кплпне кплишина и јединишна цена без ПДВ
у кплпни ппред Укупнп без ПДВ уписује се укупнп ппнуђена цена без ПДВ, у динарима
у кплпни ппред ПДВ уписује се изнпс укупнпг ПДВ-а, у динарима
у кплпни ппред Укупнп са ПДВ уписује се укупнп ппнуђена цена са ПДВ-пм, у динарима

Јединишна цена мпра да садржи све пснпвне елементе структуре цене, такп да ппнуђена
цена пбухвата све трпщкпве кпје ппнуђаш има у реализацији набавке.

Местп и датум:
___________________

М.П.

Ппнуђаш:
___________________
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Пбразац брпј 5
МЕНИЧНП ПИСМП – ПВЛАШЋЕОЕ
ЗА КПРИСНИКА БЛАНКП СПЛП МЕНИЦА
ЈН 46/18 МВ
Ппверилац: JКП «ИНФПРМАТИКА» Нпви Сад, Булевар цара Лазара 3, Нпви Сад са текућим
рашунпм: брпј 355-0003200238152-61 кпд Впјвпђанске банке.

Предајемп Вам 1 (једну) бланкп, сплп меницу зa дпбрп извршеое угпвпра серијски
брпј:___________________и пвлащћујемп JКП «ИНФПРМАТИКА» Нпви Сад, кап Ппверипца, да
је
мпже
пппунити
на
изнпс
пд:_____________________динара,
и
слпвима:
_______________________________________________________________________________за
изнпс дуга са свим припадајућим пбавезама и трпщкпвима пп пснпву Угпвпра
бр._____________ пд __________или ппследоег Анекс-а прпистеклпг из пвпг угпвпра и
пвлащћујемп JКП «ИНФПРМАТИКА» Нпви Сад, да безуслпвнп и непппзивп, без прптеста и
трпщкпва, вансудски, прекп ____________________, изврщи наплату са свих рашуна Предузећа
____________________________ из оегпвих нпвшаних средстава, пднпснп друге импвине.
Менице су важеће и у слушају да у тпку трајаоа или накпн дпспећа напред наведенпг Угпвпра,
или ппследоег Анекс-а прпистеклпг из оега, дпђе дп прпмена лица пвлащћених за
распплагаое средствима на текућем рашуну Дужника, статусних прпмена кпд Дужника,
псниваоа нпвих правних субјеката пд стране Дужника и др.
Менице се мпгу ппднети на наплату најраније пп дпспећу пбавеза из наведенпг Угпвпра или
оегпвпг ппследоег Анекс-а.
Местп и датум издаваоа Пвлащћеоа
________________________________________
Назив дужника
________________________________________
адреса
тек.рн.бр. ____________________________ кпд
____________________________ (назив банке)
________________________________________
(адреса банке кпд кпје је дужник птвприп рашун)
ПИБ дужника: ____________________________,
матишни брпј дужника_____________________:

М.П.
НАППМЕНА:

Дужник – издавалац меница
_____________________________

Пбразац треба да буде пптписан и печатиран пд стране пвлащћенпг лица.
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Пбразац брпј 6
VIII МПДЕЛ УГПВПРА
за набавку
Канцеларијски материјал
ЈН 46/18 МВ
Закључен између:
ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад
са седищтем у Нпвпм Саду, ул. Булевар цара Лазара 3
ПИБ:101651557, Матишни брпј: 08023182
Брпј рашуна: 355-3200238152-61 Назив банке: Впјвпђанска банка А. Д. - Нпви Сад
Телефпн:021/489-50-10 Телефакс: 021/528-014
кпга заступа: директпр Ненад Барац дипл. меначер
(у даљем, тексту: Нарушилац) и
__________________________________________________
са седиштем у ____________________, улица _______________________,
ПИБ: _________________ Матични брпј: ___________________
Брпј рачуна: ___________________________ Назив банке: _________________________,
Телефпн: ___________________Телефакс:__________________________
кпга заступа ________________________________________
(у даљем тексту: Исппручилац),
Заједнп са:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
*(пстали из групе ппнуђаша)
НАПОМЕНА: мпдел угпвпра кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације, ппнуђач пппуоава
у складу са ппнудпм и пверава печатпм и пптписпм, чиме пптврђује да је сагласан са
садржинпм мпдела угпвпра. Ппља пзначена испрекиданпм линијпм ппнуђач није дужан да
пппуни – иста ће бити пппуоена пд стране Наручипца приликпм закључиваоа угпвпра.
*У случају ппднпшеоа заједничке ппнуде, пднпснп ппнуде са учешћем ппдизвпђача, у мпделу
угпвпра мпрају бити наведени сви ппнуђачи из групе ппнуђача, пднпснп сви ппдизвпђачи.
Оснпв угпвпра:
ЈН Брпј:....................................,
Брпј и датум пдлуке п дпдели угпвпра:...............................................
Ппнуда изабранпг ппнуђача бр. .......................... пд...............................
Предмет угпвпра
Шлан 1.
Предмет угпвпра је јавна набавка дпбра – Канцеларијски материјал ЈН 46/18 МВ (у
даљем тексту: Дпбрп), у свему према захтеву Нарушипца и ппнуде Исппрушипца кпја је
заведена кпд Нарушипца ппд брпјем _ _ _ _ _ _ _ пд _ _ _ _ _ _ _ _ и кпја са технишкпм
спецификацијпм шини саставни деп пвпг угпвпра.
Пбрасци брпј 1; 1-1; 1-2, 1-3; 3-3, 4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 и 4-5 прилажу се угпвпру и шине
оегпв саставни деп.
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Вреднпст угпвпра
Шлан 2.
Укупна вреднпст Дпбра изнпси _____________динара без ПДВ, пднпснп _____________
динара са ПДВ-пм.
Угпвпрена цена и јединишне цене су фиксне.
У цену је урашуната и исппрука Дпбра у магацин Нарушипца.
Фактурисаое ће се врщити према стварнп исппрушеним кплишинама у складу са
захтевима Нарушипца.
Исппрушилац је дужан да у фактури, а приликпм фактурисаоа, пбавезнп наведе:
-редни брпј Дпбра из спецификације дате у кпнкурснпј дпкументацији;
-брпј набавке;
-брпј угпвпра.
Финансираое: Сппствена средства.
Услпви плаћаоа
Шлан 3.
Нарушилац ће плаћаое изврщити у рпку пд 45 дана пд дана пријема рашуна, а у складу са
Закпнпм п рпкпвима измиреоа нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама („Сл.
гласник РС“ бр. 119/12, 68/2015 и 113/2017).
Рпк исппруке
Шлан 4.
Исппрука Дпбра је сукцесивна и врщи се према захтевима Нарушипца.
Рпк за исппруку Дпбра је истпг дана (најкасније дп 15 шаспва), када Нарушилац упути
захтев на мејл адресу Исппрушипца _____________________________ (Исппрушилац у празнп
ппље уписује мејл адресу).
Исппрушилац је дужан да без пдлагаоа пптврди пријем мејла.
Нарушилац мпже ппслати мејл Исппрушипцу свакпг раднпг дана дп 11 шаспва.
Укпликп Нарушилац ппщаље мејл ппсле 11 шаспва, Исппрушилац је дужан да исппруши
Дпбрп првпг нареднпг радпг дана.
Наведене кплишине Дпбра су пквирне где Нарушилац, за време трајаоа пвпг угпвпра,
нема пбавезу да преузме Дпбрп у кплишинама наведеним у пбрасцима кпји шине саставни деп
пвпг угпвпра.
Местп исппруке
Шлан 5.
Местп исппруке Дпбра је магацин Нарушипца кпји се налази на адреси Булевар цара
Лазара брпј 3, Нпви Сад.
Нарушилац врщи квантитативни и квалитативни пријем Дпбра кпји представља
визуелну прпверу кплишине и квалитета примљенпг материјала, кпја се врщи уз присусутвп
Исппрушипца.
Накпн исппруке Дпбра пвлащћенп лице Нарушипца свпјим пптписпм на птпремници
пптврђује пријем Дпбра.
Ппред пптписа пвлащћенп лице Нарушипца ће навести и датум исппруке.
Евентуална рекламација пд стане Нарушипца на исппрушене кплишине Дпбра мпра
бити сашиоена у писанпј фпрми и дпстављена Нарушипцу у щтп краћем рпку.
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Средства финансијскпг пбезбеђеоа
Шлан 6.
Исппрушилац је у пбавези да пбезбеди Нарушипцу 1 (једну) бланкп сплп меницу, безуслпвнп
и непппзивп наплативу, за дпбрп изврщеое угпвпра заједнп са једним пппуоеним,
пптписаним и пвереним менишним писмпм – пвлащћеоем кап и пптврду п регистрaцији
менице кпд Нарпдне банке Србије.
Менишнп писмп – пвлащћеоа за дпбрп изврщеое угпвпра мпра бити пппуоенп у висини пд
10% вреднпсти угпвпра без ПДВ-а.
Исппрушилац је у пбавези да дпстави пверене пптписе лица пвлащћених за заступаое кпји
су пверени пд стране пргана надлежнпг за пвераваое(ПП пбразац).
Нарушилац ће имати правп да наплати деп или пуни изнпс бланкп сплп менице у
слушајевима када Исппрушилац не изврщава свпје пбавезе на нашин предвиђен угпвпрпм.
Меница има рпк важеоа најмаое пет дана накпн истека угпвпра
Нереализпвана меница зa дпбрп изврщеое угпвпра биће враћена Исппрушипцу на оегпв
писани захтев накпн истека рпка важеоа менице, а у рпку пд 5 дана пд дана пријема писанпг
захтева.
Казнене пдредбе
Шлан 7.
Укпликп набавка Дпбра не буде реализпвана у угпвпренпм рпку из разлпга кпји се
мпгу приписати Исппрушипцу, исти је пбавезан да на захтев Нарушипца плати угпвпрну казну
пд 0,2 % пд укупне вреднпсти Угпвпра за сваки дан закащоеоа, а највище дп 10% вреднпсти
угпвпра.
Укпликп Исппрушилац не исппруши Дпбрп ни у рпку пд (3) три дана пд дана истека
угпвпренпг рпка, Нарушилац ће имати правп да наплати целпкупни изнпс ппредељен
средствпм финансијскпг пбезбеђеоа.
Нарушилац има правп на наплату угпвпрне казне и без ппсебнпг пбавещтеоа
Исппрушипца.
Наплата угпвпрене казне не искљушује правп Нарушипца на накнаду щтете.
Нарушилац неће бити у пбавези да плати цену за Дпбрп све дпк Исппрушилац не
дпстави средства финасијскпг пбезбеђеоа у складу са пвим угпвпрпм.
Трајаое угпвпра
Шлан 8.
Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана ступаоа на
снагу.
Угпвпр ће престати да важи и пре рпка наведенпг у ставу 1. пвпг шлана, укпликп
Нарушилац преузме Дпбрп дп изнпса наведенпг у шлану 2. пвпг Угпвпра.
Пстале пдредбе
Шлан 9.
За све щтп није предвиђенп пвим угпвпрпм примеоиваће се пдредбе важећих
закпнских прпписа.
Нарушилац у свакпм мпменту мпже раскинути пвај Угпвпр где је птказни рпк 15 дана
пд дана дпстављаоа писанпг пбавещтеоа.
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Шлан 10.
Све евентуалне сппрпве из Угпвпра угпвпрне стране ће настпјати да реще сппразумнп,
а укпликп се не ппстигне сппразум, угпвара се надлежнпст суда у Нпвпм Саду.
Шлан 11.
Угпвпр је сашиоен у 4 (шетири) истпветна примерка пд кпјих свака угпвпрна страна
задржава пп 2 (два) примерка.

ИСППРУШИЛАЦ

______________________________

НАРУШИЛАЦ

____________________________
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Пбразац брпј 7

IX ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш__________________________ *навести назив
ппнуђача], дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, какп следи у
табели:
ВРСТА ТРПШКА

ИЗНПС ТРПШКА У РСД

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд
нарушипца накнаду трпщкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је
дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са
технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд
услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди.
Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп.

Местп и датум:
___________________

М.П.

Ппнуђаш:
___________________
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Пбразац брпј 8

X ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
У складу са шланпм 26. Закпна, ________________________________________,
(Назив ппнуђаша)
даје:

ИЗЈАВУ
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку
јавне набавке – Канцеларијски материјал ЈН 46/18 МВ ппднеп независнп, без дпгпвпра са
другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Местп и датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

Наппмена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди,
наручулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције.
Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп заинтереспванпм
лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне набавке акп утврди да је ппнуђач, пднпснп
заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим
се уређује заштита кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже
трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2) Закпна.
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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