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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
Назив наручиоца: Град Сомбор
Адреса: Трг цара Уроша бр. 1, 25000 Сомбор
Матични број: 08337152;
ПИБ: 100123258
Интернет страница наручиоца: www.sombor.rs/javne-nabavke
Врста поступка јавне набавке: Наручилац спроводи поступак мале вредности.
Предмет јавне набавке: Добра;
Контакт особа: Славица Сузић, 025/468-182, ssuzic@sombor.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

- Предмет јавне набавке је набавка добара: Подршка локалној интеграцији избеглих и
интерно расељених лица
- Ознака из општег речника набавке:
44100000 - Грађевински материјали и припадајући производи
44221000 - Прозори, врата и сродни артикли
44111200 - Цемент
44111300 - Керамички материјали
44111400 - Боје и зидне облоге
44111520 - Материјал за термичку изолацију
44172000 - Лимови (грађевинарство)
24910000 - Лепкови
14211000 - Песак
24213000 - Хидратисани креч
44111100 - Цигле
03419000 - Дрвна грађа
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ.75 И 76 ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.1 Обавезни услови:
Понуђач у поступку јавне набавке, не може бити у стечајном и ликвидационом поступку и
мора доказати да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона
о јавним набвкама (ЗЈН), које доказује доказима из члана 77. ЗЈН и то:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистaр;
Доказује се:
Правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног органа
Предузетник: Извод из регистра Агенције за привредне регистре
2. да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривично дело против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
Доказује се:
Законски заступник, физичко лице, предузетник: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица
Правно лице:
-Уверење Вишег суда у Београду - Посебног одељења за кривична дела организованог криминала и
-Уверење надлежног првостепеног суда на чијем је подручју седиште правног лица
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
Доказује се:
Правно лице: потврда привредног и прекршајног суда или Агенције за привредне регистре
Предузетник:потврда надлежног прекршајног суда или Агенције за привредне регистре
Физичко лице: потврда надлежног прекршајног суда
4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Доказује се:
Правно лице,предузетник,физичко лице:
- уверење Пореске управе Министарства финансија
- уверење Управе јавних прихода града, односно општине
Докази наведени под тачком 1., Понуђач није дужан да достави уколико наведе у Понуди
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Докази под тачкама 2 и 4 не могу бити старији од два месеца рачунајући од дана који је
конкурсном документацијом одређен за датум отварања понуда.
Понуђач чија понуда је оцењена као најповољнија, дужан је да пре потписивања уговора,
достави на увид оригинал или оверену фотокопију доказа наведених у тачки 1), 2), 3) и 4).
Услови из члана 80 Закона о јавним набавкама које мора испунити сваки од
Подизвођача
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора испуњавати законом
прописане обавезне услове само за тачке од 1-4 из чл.75. став 1. ЗЈН које се доказује на горе наведен
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начин, као и све остале услове тражене конкурсном документацијом а које се односе на
подизвођаче.
Услови из члана 81 Закона о јавним набавкама које мора да испуњава сваки од
понуђача из групе понуђача
Уколико се подноси заједничка понуда сваки понуђач из групе понуђача мора испунити прописане
обавезне услове из члана 75. став 1. ЗЈН тачке од 1-4 које се доказује на горе наведен начин.
У складу са чланом 81. став 3. ЗЈН саставни део заједничке понуде је споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
1.2. Додатни услови
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 76. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012).
1.2.1) да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу пословног
капацитета, а што конкретно подразумева следеће:
а) да је понуђач у последње две године (2013, и 2014) остварио укупан приход од најмање
1.000.000,00 динара
1.2.2) да располаже довољним кадровским капацитетом: да у моменту подношења понуде у
радном односу има најмање 5 запослених лица која раде на пословима који су у вези са предметом
јавне набавке.
1.2.3) да располаже довољним техничким капацитетом: да понуђач располаже са најмање
једним транспортним моторним возилом, капацитета носивости мин. 3,5 тона.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице,
предузетник и физичко лице као понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) додатни пословни капацитет
Биланса стања и Биланс успеха за 2013 и 2014. годину
2) додатни кадровски капацитет:
Попуњен, оверен и потписан Образац 11.
Копије обрасца М-3а, М или други одговарајући образац, из којег се види да су запослена лица
пријављена на пензијско осигурање, за сваког запосленог појединачно
3) додатни технички капацитет
Попуњен, оверен и потписан Образац 12.
Копију важеће саобраћајне дозволе која гласи на понуђача и извод са читача саобраћајних
дозвола или уговор о коришћењу/лизину/закупу којим се доказује право коришћења возила са
копијом саобраћајне дозволе и изводом са читача саобраћајне дозволе.
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Понуђач даје понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Сви заинтересовни понуђачи могу преузети позив и конкурсну документацију на интернет
страници наручиоца www.sombor.rs/javne-nabavke или на Порталу јавних набавки.
www.portal.ujn.gov.rs
Уколико понуђач ради учествовања у поступку јавне набавке преузме конкурсну
документацију са интернет странице наручиоца или Портала јавних набавки треба да достави
Обавештење о преузимању конкурсне документације на e-mail: ssuzic@sombor.rs или путем факса
на број (025)468-112 као и да достави податке о контакт особи.
Увид у конкурсну документацију као и преузимање исте може се извршити и лично у
просторијама наручиоца Градске управе Града Сомбора на II спрату, соба 226/a, улица Трг цара
Уроша број 1, Сомбор, сваког радног дана од 09 часова до 12 часова а последњег дана до истека
рока за подношење понуда.
Право подношења понуда у поступку имају сва заинтересована домаћа и страна, правна и
физичка лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са
чланом 75. Закона о јавним набавкама као и све услове и захтеве из позива за подношење понуда и
конкурсне документације.
Испуњеност услова из чл.75. ЗЈН понуђач доказује документима из чл.77. ЗЈН.
Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин
доказивања испуњености услова.
Понуда се припрема и подноси у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном
документацијом.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понудa се доставља до 13.06.2015. године до 10,00 часова. Понуда са доказима о испуњености
услова из конкурсне документације се доставља у уредно затвореној коверти поштом на адресу:
Градска управа града Сомбора, Трг цара Уроша број 1, Сомбор или лично на наведену адресу на
писарници Градске управе града Сомбора (Услужни центар, шалтер 11 или 12).
На лицу коверте обавезно назначити: Град Сомбор Градска управа, Трг цара Уроша бр.1,
25000 Сомбор «Понуда за јавну набавку - Подршка локалној интеграцији избеглих и интерно
расељених лица, број ЈН 404-53/2015-II - НЕ ОТВАРАТИ».
На полеђини коверте обавезно читко написати назив понуђача, адресу и број телефона особе
за контакт.
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Градска управа града
Сомбора, Трг цара Уроша број 1, Сомбор до 13.06.2015. године до 10,00 часова, без обзира на начин
подношења.
Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву сматраће се неблаговременом, а
наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену на адресу понуђача са
назнаком «небалаговремена»
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3. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Понуде ће се јавно отварати дана 13.06.2015. године, у канцеларији број 226/а, у згради
Градске управе града Сомбора, Трг цара Уроша 1 Сомбор, у 10,30 часова.
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
На основу члана 103. став 4. Закона о јавним набавкама наручилац ће искључити јавност у
поступку отварања понуда уколико је то потребно ради заштите података који представљају
пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне
податке у смислу закона којим се уређује тајност података.
На основу наведеног наручилац ће донети одлуку којом одређује разлоге за искључење
јавности и да ли се искључење јавности односи н на представнике понуђача.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача. Овлашћени представници понуђача у обавези су да пре почетка поступка јавног отварања
понуда уредно предају Комисији за јавне набавке пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку
отварања понуда. Пуномоћје треба да је издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и
потписом овлашћеног лица. Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о
отварању понуда, а који ће потписати записник и преузети примерак истог.
Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом
отварања понуда изврши увид у податке који се уносе у записник о отварању понуда.
Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда Наручилац је дужан да
достави записник у року од три дана од дана отварања понуда.
4. ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуда се припрема у складу са обрасцима који су саставни део конкурсне документације.
Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације који су понуђачу достављени
лично или су преузети на Порталу јавних набавки или интернет страници Наручиоца
www.sombor.rs/javne.nabavke.
Достављање понуде електронским путем није дозвољено.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује све захтеване податке у обрасце који су саставни
део конкурсне документације.
Све ставке у обрасцима морају бити попуњене на српском језику, јасне, недвосмислене а сами
обрасци потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача.
Сви обрасци из понуде морају бити читко попуњени хемијском оловком, писаћом машином
или електронским путем. Није дозвољено попуњавати обрасце графитном оловком.
Напомена за понуђаче: Понуђачи су у обавези да доставе све обрасце који су наведени у
оквиру конкурсне документације, на начин одређен конкурсном документацијом, који морају
бити уредно попуњени, потписани од странe овлашћеног лица и оверени печатом понуђача, а
све према упутствима који су наведени код сваког појединог обрасца.
Понуда се сматра прихватљивом ако испуњава све услове из Закона о јавним набавкама као и
остале услове и захтеве наручиоца прописане овим упутством и конкурсном документацијом.
5. ГРЕШКЕ ПРИ САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ
Уколико се приликом сачињавања понуде сачини грешка, ( у писању речи-текст, уношењу
цифара или заокруживања понуђених опција) понуђач може такву грешку отклонити на начин што
ће погрешно написане речи-текст, унету цифру или заокружену понуђену опцију прецртати,
с тим да прецртано остане читљиво, унети исправан податак и поред исправљеног дела понуде
ставити потпис овлашћеног лица понуђача и извршити оверу печатом, с тим да ће у случају
подношења заједничке понуде потпис и оверу печатом извршити овлашћени члан групе понуђачаносилац посла
6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
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7. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за
подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за достављање понуда, наручилац не може да
измени или допуни конкурсну документацију.
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, без одлагања и накнаде, те измене или допуне ће објавити на интернет страници
Наручиоца - www.sombor.rs/javne-nabavke и на Порталу јавних набавки.
Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ће објавити на интернет страници Наручиоцаwww.sombor.rs/javne -nabavke и на Порталу јавних набавки.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења или допуњује
конкурсну документацију.
Стране које садрже извршене измене биће обележене истим бројем као и стране које замењују
с тим да ће се броју стране додати слово, док ће нове стране којим се конкурсна документација
допуњује бити обележене новим бројевима са напоменом у допису наручиоца уз који ће бити
достављена допуна, о укупном броју страна конкурсне документације .
Стране које садрже извршене измене прилажу се конкурсној документацији уместо страна које
се замењују а уколико се врши допуна конкурсне дкументације, нове стране се додају, према
упутству наручиоца које ће се навести у допису.
Све измене или допуне конкурсне документације објављене на напред наведени начин и у
наведеном року чине саставни део конкурсне документације.
8. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.
Питања упутити на адресу: Град Сомбор Градска управа, Трг цара Уроша број 1, 25000 Сомбор
или непосредно на наведену адресу на писарници Градске управе града Сомбора (Услужни центар
шалтер 11. или 12.), са напоменом «Питање за јавну набавку - Подршка локалној интеграцији
избеглих и интерно расељених лица, број ЈН 404-53/2015-II». Питања се могу упутити и
електронском поштом на e-mail: ssuzic@sombor.rs или факсом на број бр. 025/ 468-112.
Уколико се комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и
одговорима врши путем електронске поште или факсом у складу са чланом 20. ЗЈН, страна
која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди
пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да
је извршено достављање.
Наручилац ће послати одговор у писаном облику у року од 3 дана од дана пријема захтева и
истовремено ће ту информацију објавити на интернет страници Наручиоца www.sombor.rs/javnenabavke и на Порталу јавних набавки.
Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуда телефонским
путем није дозвољено.
9. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА
У року за подношење понуда наведеног у позиву, понуђач може да измени, допуни или
опозове своју понуду. Измена, допуна као и опозив понуде се подноси у затвореним ковертама
препорученом поштом на адресу Наручиоца: Градска управа града Сомбора, Трг цара Уроша број 1,
Сомбор, или лично на наведену адресу на писарници Градске управе града Сомбора (услужни
центар - шалтер 11 или 12), са назнаком у зависности од конкретне потребе “Измене“ или „Допуне„
или “Измене и Допуне“ или „Опозив“ понуде за јавну набавку - Подршка локалној интеграцији
избеглих и интерно расељених лица, број ЈН 404-53/2015-II– НЕ ОТВАРАТИ.
По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може вршити измену, допуну или опозив
понуде.
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10. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Понуђач припрема понуду имајући у виду критеријум за оцењивање понуде.
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности донеће се применом критеријума
»најнижа понуђена цена«.
На основу понуђене цене сачиниће се ранг листа понуда понуђача са понуђеном ценом.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом наручилац ће избор
најповољније понуде извршити на тај начин што ће као најповољнија бити прихваћена понуда која
је прва стигла и заведена код Наручиоца.
11. РАЧУНСКА ПРОВЕРА ПОНУДА
Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
12. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате
благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације тј. понуде
које су одговарајуће и прихватљиве. Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати већ ће бити
одбијене.
а) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење.
б) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно
испуњава све услове из техничке спецификације.
ц) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа,која не ограничава, нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена :
1) уколико није благовремена
2) уколико поседује битне недостатке
3) уколико није одговарајућа
4) уколико ограничава права наручиоца
5) уколико условљава права наручиоца
6) уколико ограничава обавезе понуђача
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке
14. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ су:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове
3) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
4) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити са другим понудама.
15. ЦЕНА
Цене у понуди треба да буду изражене у динарима без ПДВ и са ПДВ.
Цена подразумева све трошкове које терете предметну набавку, франко наручилац.
Бодоваће се укупна цена без ПДВ-а без обзира што понуђач мора навести износ ПДВ и цену са
ПДВ.
Ако наручилац сматра да је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, поступиће у складу са
чланом 92. ЗЈН.
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Цене током трајања уговора се могу кориговати по протеку рока важења понуде искључиво
због објективног разлога и то:
- уколико се ради о набавци, чија цена искључиво зависи од кретања цена надомаћем
тржишту, могуће је извршити промену цена највише у складу са идексом потрошачких цена у
Републици Србији према званично објављеним подацима Републичког завода за статистику, од
престанка рока важења понуде до захтева за промену цена, а на основу аргументованих писмених
доказа о потреби промене цена;
- уколико се ради о набавци на чију цену утичу и други фактори (девизни курс, промена цена
увозних компоненти и сл.) могуће је извршити промену цена, а на основу аргументованих писмених
доказа о потреби промене цена.
Захтев за промену цена садржи разлоге за промену цена, важећу понуђену цену и предложену
нову цену, датум примене нове цене, кратко образложење разлога повећања цена и прилоге који
оправдавају повећање цене. Захтев за промену цена подноси се најмање 5 дана пре намераване
промене цена. Уколико захтев буде прихваћен у целини или делимично промена уговорених цена
регулисаће се посебним Анексом Уговора.
Захтев за промену цена (повећење или смањење) може поднети добављач или наручилац.
16. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Плаћање је динарско на рачун понуђача.
РОК ПЛАЋАЊА је _______ дана од дана пријема рачуна и отпремнице потписаних од
стране овлашћеног лица Продавца и корисника (не може бити краћи од 10 дана, ни дужи од 45
дана од дана испостављања рачуна-фактуре)
Средства финансијског обезбеђења
Срдство финансијског обезбеђења за добро изршење посла и то Приликом закључења
уговора понуђач је дужан да достави оригинал бланко сопствену меницу са клаузулом „Без
протеста“. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
поступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора. Уз меницу мора бити достављена копија
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму. Рок важења менице је минимум 30 дана дуже од рока уговореног за испоруку
добара. Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ
изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од стране
банке.
ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ ПРИЛИКОМ ПРИМОПРЕДАЈЕ ПРЕДМЕТНЕ
НАБАВКЕ

17. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена је она која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и
изазива сумњу у могућност извршења предметне јавне набавке.
Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
Наручилац ће одредити примерен рок за одговор и по добијању образложења провериће
меродавне елементе понуде.
18 РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Понуђач се обавезује да ће робу испоручити фцо адреса Корисника, по коначној листи свих
корисника. Рок ипоруке је до 10 од дана закључења уговора уговора између Града и Корисника.
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19. ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
У случају истека рока важења понуде, наручилац може да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важности понуде.
Уколико понуђач прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
20. ПОНУЂАЧ
Понуђачем се сматра:
1. понуђач који наступа самостално(понуду подноси самостално)
2. понуђач који наступа са подизвођачем
3. група понуђача која подноси заједничку понуду.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не
може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може да
учествује у више заједничких понуда.
Наручилац ће понуду тог понуђача као и све понуде у које је тај понуђач укључен одбити као
неприхватљиве.
21. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, онда попуњава, потписује и оверава све обрасце у
конкурсној документацији који се односе на подизвођача.
Учешће са подизвођачем мора у потпуности бити у складу са чланом 80. ЗЈН.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу, као и да наведе у својој понуди, назив подизвођача, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача.
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у
уговору о јавној набавци.
Сваки подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 4 Закона о
јавним набавкама.Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач. 1 до 4 на начин одређен чланом 77. став 4 ЗЈН.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора
наручилац претрпео знатну штету.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
22. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, онда је у обавези да попуни, потпише и овери
све обрасце у конкурсној документацији који се односе на заједничку понуду.
Учешће са заједничком понудом мора у потпуности бити у складу са чланом 81. ЗЈН.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1 до
4 Закона о јавним набавкама,.Испуњење услова из члана 75. став 1. ЗЈН доказује се на начин одређен
чланом 77. став 4 ЗЈН .
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Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4.
тач. 1 до 6 закона и то о:
-члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
-понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
-понуђачу који ће издати рачун;
-рачуну на који ће бити извршено плаћање;
-обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршеање уговора.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
23. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
24. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у
поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор
о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао;
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет јавне набавке, а за период од претходне три године. Докази на основу којих ће наручилац
одбити понуду наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из чл.82 став 3. тачка 1. ЗЈН, који се односи
на поступак који је спровео или уговор који је закључио и друго наручилац ако је предмет јавне
набавке истоврстан.
Такође, наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву, ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу.
Наручилац је дужан да Управи за јавне набавке одмах достави доказ негативне
референце.Управа ће донети о томе закључак у складу са чл.83 ЗЈН
На основу донетих закључка из предходног става, Управа за јавне набавке води списак
негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.
У списак негативних референци поред назива понуђача, односно добављача, уписује се доказ
негативне референце, наручилац који је доставио доказ, предмет јавне набавке за коју је добио
негативну референцу са ознаком из општег речника набавке, и датум утврђивања и важења
негативне референце.
25. ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу
са законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди;
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3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и
податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим
словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако
се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен
црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.
Сва документа односно подаци који нису означени као поверљиви, односно нису заштићени
одредбом члана 14. ЗЈН, могу бити предмет увида других понуђача који то затраже по основу члана
110. ЗЈН.
26. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ ПОНУДА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу односно увид код понуђача односно
његовог подизвођача.
27. ОБУСТАВА ПОСТУПКА
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној
оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча
односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком и иста се неће
понављати у току исте буџетске године.
Наручилац ће своју одлуку о обустави јавне набавке писмено образложити, посебно наводећи
разлоге обуставе поступка и исту ће доставити понуђачима у року од три дана од дана доношења
одлуке
Наручилац ће у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке,
објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке.
28. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе заинтересовано лице односно свако лице које има
интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
Захтев за заштиту права се подноси Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је пет
дана од дана пријема одлуке.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије број 840742221843-57, број модела 97, позив на број 50-016 уплати таксу из члана 156. став 1. Закона, у
износу од 40.000,00 динара, сврха уплате: Републичка административна такса, за јавну набавку број
404-53/2015-II.
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29. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза. Додатно
обезбеђење ће бити у вредности од 15% од вредности уговора.
30. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у
року одређеном у позиву за подношење понуда.
Наручилац доноси Одлуку о додели уговора у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од три дана
од дана доношења.
Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, понуђач је дужан да
потврди пријем одлуке.
Уколико понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем
одбијен.
31. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о додели уговора.
Уговор се закључује са понуђачем којем је додељена одлука о додели уговора у року од 8 дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о
јавној набавци ако је у поступку поднета само једна понуда .
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Ако је због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег
понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци наручилац ће објавити у року од 5 дана од
дана закључења уговора.
32. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде поштује обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
Понуђач гарантује да је ималац интелектуалне својине.
Накнаду за коришћење патената, као и одговрност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Образац понуде се припрема тако да попуњен од стране понуђача садржи:
- Опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и подизвођачима
(пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, порески
идентификациони број, име особе за контакт и др)
- Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи
од 30 дана
- Предмет, цену и остале податке који су релевантни за закључење Уговора
- Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу као и делу
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача
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МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора је саставни део конкурсне документације.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, потребно је да модел уговора
попуни, потпише и овери печатом овлашћено лице понуђача чиме потврђује да прихвата све
елементе уговора.
У случају подношења понуде са учешћем подизвођача,модел уговора попуњава, потписује и
оверава овлашћено лице понуђача.
У случају подношења заједничке понуде у моделу уговора морају бити наведени сви чланови
групе понуђача. Модел уговора попуњава, потписује и оверава онај понуђач који је означен да ће у
име свих понуђача потписати Уговор, а све према Споразуму којим се чланови групе међусобно а и
према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који достављају уз понуду.
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови
прибављања средства обезбеђења.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Образац трошкова припреме понуде је саставни део конкурсне документације који понуђач
треба да попуни, потпише и овери.
Ако понуђач нема трошкова које би исказао у овом обрасцу, онда не треба да попуњава,
потписује и оверава овај образац.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима
ОБРАСЦИ УЗ ПОНУДУ
ОБРАЗАЦ 1 - Изјава о испуњавању обавезних услова из чл.75. ЗЈН за понуђача
ОБРАЗАЦ 2 - Изјава понуђача да наступа са подизвођачем
ОБРАЗАЦ 3 - Изјава о испуњавању обавезних услова из чл.75. ЗЈН за подизвођача
ОБРАЗАЦ 4 - Изјава о испуњавању обавезних услова из чл.75. ЗЈН за члана групе понуђача
ОБРАЗАЦ 5 - Понуда
ОБРАЗАЦ 6 - Техничка спецификација
ОБРАЗАЦ 7 - Образац структуре цене
ОБРАЗАЦ 8 - Образац трошкова припреме понуде
ОБРАЗАЦ 9 - Образац изјаве о независној понуди
ОБРАЗАЦ 10 - Образац изјаве понуђача о кадровској опремљености
ОБРАЗАЦ 11 - Образац изјаве понуђача о техничкој опремљености
ОБРАЗАЦ 12 - Изјава којом се потврђује да су се приликом састављања понуде поштовали важећи
прописи о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заш. жив. ср.
ОБРАЗАЦ 13 - Модел уговора
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Образац 1
ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Реп. Србије“
бр.124/12), као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________из__________________________________,
Адреса________________________________________________________________,
Матични број__________________________________________________________,
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у потпуности испуњава све обавезне
услове из члана 75. ЗЈН и ове конкурсне документације за учешће у поступку јавне набавке, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије;
5) додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 76. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012)
а) да је понуђач у последње две године (2013, и 2014) остварио укупан приход од најмање
1.000.000,00 динара
б) да располаже довољним кадровским капацитетом: да у моменту подношења понуде у
радном односу има најмање 5 запослених лица која раде на пословима који су у вези са предметом
јавне набавке.
ц) да располаже довољним техничким капацитетом: да понуђач располаже са најмање
једним транспортним моторним возилом, капацитета носивости мин. 3,5 тона.
Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са
чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.

Датум:______________________

______________________
Овлашћено лице понуђача

Место:_______________________
______________________
Печат и потпис

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са
подизвођачем, образац изјаве попуњава, потписује и оверава само понуђач.
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Образац 2
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
Подршка локалној интеграцији избеглих и интерно
расељених лица
Број ЈН 404-53/2015-II

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, Подршка
локалној интеграцији избеглих и интерно расељених лица, број ЈН 404-53/2015-II, изјављујем
да ћу извршење набавке делимично поверити подизвођачу и у наставку наводим њихово учешће
по вредности:
· у понуди подизвођач_________________________________ у укупној вредности понуде
учествује у делу__________________________ у износу од _________________ динара што
износи _____ % вредности понуде,
· у понуди подизвођач_________________________________ у укупној вредности понуде
учествује у делу__________________________ у износу од ________________ динара што
износи _____% вредности понуде,
· у понуди подизвођач_________________________________ у укупној вредности понуде
учествује у делу________________________ у износу од __________________ динара што
износи _____% вредности понуде,

Место: __________________
ПОНУЂАЧ
Датум:__________________
_______________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

Напомена: Образац доставља само понуђач који наступа са подизвођачем, док у случају другачијег наступа,
образац није потребно доставити.
Образац попуњава,потписује и оверава понуђач.
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Образац 3

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4. тачка . Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12), као заступници понуђача и подизвођача дајемо следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________из______________________________,
Адреса _______________________________________________________________________,
Матични број _________________________________________________________________,
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у потпуности испуњава све обавезне
услове из члана 75. став 1. тачка 1-4 ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке број 404-53/2015-II, и
то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије;
5) додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 76. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012).
а) да је понуђач у последње две године (2013, и 2014) остварио укупан приход од најмање
1.000.000,00 динара
б) да располаже довољним кадровским капацитетом: да у моменту подношења понуде у
радном односу има најмање 5 запослених лица која раде на пословима који су у вези са предметом
јавне набавке.
ц) да располаже довољним техничким капацитетом: да понуђач располаже са најмање
једним транспортним моторним возилом, капацитета носивости мин. 3,5 тона.
Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са
чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН
Датум:______________________

МП.

Место:_______________________

______________________________
Овлашћено лице понуђача
______________________________
Печат и потпис

М.П.

_______________________________
Овлашћено лице подизвођача
_______________________
Печат и потпис

Напомена: Образац изјаве потписују и оверавају овлашћена лица понуђача и подизвођача. Уколико понуђач
наступа са више подизвођача образац копирати и попунити за сваког подизвођача.
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Образац 4
ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Реп. Србије“
бр.124/12), као заступник групе понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Члан групе понуђача___________________________________из_____________________,
Адреса_______________________________________________________________________,
Матични број________________________________________________________________,
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у потпуности испуњава све обавезне
услове из члана 75. ЗЈН и ове конкурсне документације за учешће у поступку јавне набавке број 40453/2015-II и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије; као и да испуњава додатне услове из члана 76 ЗЈН који се односе на финансијски
и пословни капацитет као и технички и кадровски капацитет прописане конкурсном
документацијом.
Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са
чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН

Датум:______________________

Место:______________________

_____________________________________
Овлашћено лице /Носилац посла
______________________
Печат и потпис

Напомена 1: Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује и оверава понуђач који је
одређен као носилац посла групе понуђача.
Напомена 2:Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац фотокопира и попуни за
сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).
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Образац 5

ПОНУДА
Подршка локалној интеграцији избеглих и
интерно расељених лица
Број ЈН 404-53/2015-II
Понуда бр. __________________од ___________________ године, за јавну набавку
Подршка локалној интеграцији избеглих и интерно расељених лица, број: 404-53/2015-II

Општи подаци о понуђачу
Пословно име или скраћени назив из одгварајућег регистра
_________________________________________________
Адреса седишта:__________________________________
Матични број: ___________________________________
Пиб:_____________________________________________
Овлашћено лице _________________________________
e-mail Понуђача__________________________________
Телефон_________________________________________
Особа за контакт_________________________________
2) Понуду дајем :
заокружити и податке уписати за а), б) или в)
а) самостално
б) са подизвођачем:
1. Пословно име или скраћени назив из одгварајућег регистра
_________________________________________________
Адреса седишта :__________________________________
Матични број: ____________________________________
Пиб:_____________________________________________
Овлашћено лице __________________________________
e-mail Подизвођача________________________________
Телефон__________________________________________
Особа за контакт_________________________________
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2. Пословно име или скраћени назив из одгварајућег регистра
_________________________________________________
Адреса седишта :__________________________________
Матични број: ____________________________________
Пиб:_____________________________________________
Овлашћено лице __________________________________
e-mail Подизвођача________________________________
Телефон__________________________________________
Особа за контакт_________________________________

3. Пословно име или скраћени назив из одгварајућег регистра
_________________________________________________
Адреса седишта :__________________________________
Матични број: ____________________________________
Пиб:_____________________________________________
Овлашћено лице __________________________________
e-mail Подизвођача________________________________
Телефон__________________________________________
Особа за контакт_________________________________
в) као заједничку понуду:
1. Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра
_________________________________________________
Адреса седишта :__________________________________
Матични број: ____________________________________
Пиб:_____________________________________________
Овлашћено лице __________________________________
e-mail члана групе понуђача________________________
Телефон__________________________________________
Особа за контакт__________________________________
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2. Пословно име или скраћени назив из одгварајућег регистра
_________________________________________________
Адреса седишта :__________________________________
Матични број: ____________________________________
Пиб:_____________________________________________
Овлашћено лице __________________________________
e-mail члана групе понуђача_________________________
Телефон__________________________________________
Особа за контакт__________________________________
3. Пословно име или скраћени назив из одгварајућег регистра
_________________________________________________
Адреса седишта :__________________________________
Матични број: ____________________________________
Пиб:_____________________________________________
Овлашћено лице __________________________________
e-mail члана групе понуђача_________________________
Телефон__________________________________________
Особа за контакт__________________________________
Проценат од укупне вредностијавне набавке (највише до 50%) која ће се поверити
подизвођачу:
Подизвођач........._____________________________ учествује са_____________%
Подизвођач........._____________________________ учествује са_____________%
Подизвођач........._____________________________ учествује са_____________%
*ове податке понуђач попуњава само ако наступа са подизвођачем.

Начин плаћања - РОК ПЛАЋАЊА је _______ дана од дана пријема рачуна и
отпремнице потписаних од стране овлашћеног лица Продавца и корисника (не може бити
краћи од 10 дана, ни дужи од 45 дана од дана испостављања рачуна-фактуре)
Рок важења понуде - износи_____________дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда)

Место и рок испоруке - Овом понудом понуђач се обавезује да ће робу испоручити фцо
адреса Корисника, по коначној листи свих корисника. Рок ипоруке је до 10 од дана закључења
уговора уговора између Града и Корисника.
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- Понуђена укупна цена без урачунатог ПДВ-а:
______________________________________________дин.
(уписати бројно и штампаним словима).

- Припадајући порез на додату вредност:
______________________________________________дин.
(уписати бројно и штампаним словима).

- Понуђена укупна цена са урачунатим ПДВ-ом:
______________________________________________дин.
(уписати бројно и штампаним словима)

__________________________
( Име и презиме овлашћеног лица)

___________________________
(Место и датум)
М.П.

_______________________________
(Потпис овлашћеног лица)

*Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, понуду потписује и оверава овлашћено лице
понуђача.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, понуду потписује и оверава овлашћено лице понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда), понуду потписује и оверава члан групе који је
носилац посла.
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Oбразац 6

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Подршка локалној интеграцији избеглих и интерно
расељених лица
Број ЈН 404-53/2015-II

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ПОТРЕБАН
ЗА АДАПТАЦИЈУ ОБЈЕКАТА
Р.б.

ВРСТА МАТЕРИЈАЛА

1
2
3
4
5

Црвени фалцовани цреп - димензија 415 мм x 260 мм
Кровна летва чамова 3цм x 5цм
Грбаци за фалцовани цреп-универзални
Фасадни стиропор д=8 цм. 17грамски
Стаклена мрежица 165 грамска, за термоизолациону
фасаду
Лепак за стиропор
Типле за стиропор л=16 цм
Двокомпонентни минерални малтер за завршни слој
термоизолационе фасаде
Шљунак
цемент стандард ПЦ 32.5.
Гипскартонске плоче д=9.5 мм
Даске јелова д=2.4 цм за платовање рогова
Ексери л=70мм
ПВЦ двокрилни прозор са скривеном пречком Š120 х
V140. цм. Устаклјен термопан стаклом 4+12+4 мм. бели са 5 комора и челичним ојачанјем од нерђајућих
профила.
ПВЦ двокрилни прозор са скривеном пречком Š150 х 110
цм. Устаклјен термопан стаклом 4+12+4 мм. - бели са 5
комора и челичним ојачанјем од нерђајућих профила.
Поцинковани лим д=0,55 мм за раздвајање црепа
Висећи хоризонтални олуци Ø 100 - поцинковани лим
д=0,55 мм.
Поцинковани лим д=0,55 мм. за опшиванје
димњака.45х45 цм.
ОСБ 2 плоче са равним ивицама d=1 цм димензија
табле 1250мм х 2500 мм.
Паропропусна четверослојна фолија за кров са
уграђеном мрежицом за ојачанје
Вертикални олуци Ø 100 - поцинковани лим д=0,55 мм.
Глет маса за унутрашњу обраду зидова
Полудисперзивна боја за зидове - бела
Лајсне алуминијумске за термоизолациону фасаду д=8
цм. (почетне)
Полукружне куке за хоризонталне олуке рш=33.3 цм.
Куке за вертикалне олуке фи 100 мм.
Битумен за хидроизолацију подова и темеља

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

комада
м'
комада
м²
м²

УКУПНО
МАТЕРИЈАЛА
КИРС
7.200,00
3.000,00
250,00
155,00
145,00

кг
комада
кг

600,00
780,00
825,00

м³
кг
м²
м³
кг
комада

18,00
6.000,00
185,00
8,00
75,00
1,00

комада

1,00

м'
м'

18,00
60,00

комада

2,00

комада

62,00

м²

190,00

м'
кг
кг
м'

8,00
700,00
60,00
25,00

комада
комада
кг

55,00
6,00
100,00

јединица
мере
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Завршна хидроизолациона трака V4 (ознака за
водонепропусност)
Гашени креч
Пуна опека 6цм x 12цм x 25цм
ПВЦ улазна врата Š100 х V200 - бела једнокрилна са 5
комора и челичним ојачанјем од нерђајућих профила.
Ламинат д=8мм - светли класе 31
Угаоне лајсне за ламинат
Сунђераста подлога д=2 мм. за ламинат
Рогови 10 х 12 цм,од јелове грађе л=6м
ПВЦ улазна врата 120 х 200 цм бела са 5 комора и
челичним ојачанјем од нерђајућих профила.
Снегобран тачкасти, типски за фалцовани цреп
Бродски под јеловина д=22 мм.
Безбојни премаз за дрво
Песак
ПВЦ улазна врата 110 х 200 бела са 5 комора и челичним
ојачанјем од нерђајућих профила.
"U" челични профилни носачи за спуштене плафоне (УД
27/28/27 =22м. ЦД 27/60/27=83м
ЦД вешаљка са федером
Жица за спуштени плафон l=0.5 м
Вијци 212/25 за плоче и профиле
Бандаж траке са стакленим влакнима 25м

м'

25,00

кг
комада
комада

1.625,00
4.606,00
1,00

м²
м'
м²
комада
комада

105,00
95,00
105,00
6,00
1,00

комада
м²
литар
м³
комада

100,00
30,00
10,00
20,00
1,00

м'

105,00

комада
комада
комада
комада

50,00
50,00
400,00
20,00
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КОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА ГРАЂЕВИНСКОГ
МАТЕРИЈАЛА СА АДРЕСАМА ИСПОРУКЕ
Редни
број

ВРСТА МАТЕРИЈАЛА

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

1

Кровна летва чамова 3цм x 5цм

м'

2

Фасадни стиропор д=8 цм. 17грамски

м²

3

м²

4

Стаклена мрежица 165 грамска, за
термоизолациону фасаду
лепак за стиропор

5

Типле за стиропор л=16 цм

6

кг

7

двокомпонентни минерални малтер за
завршни слој термоизолационе фасаде
шљунак

8

цемент стандард ПЦ 32.5.

кг

9

гипсане плоче д=9.5 мм

м²

10

ексери л=70мм

кг

11

ПВЦ двокрилни прозор са скривеном
пречком Š120 х V140. цм. Устаклјен
термопан стаклом 4+12+4 мм. - бели са
5 комора и челичним ојачанјем од
нерђајућих профила.
Поцинковани лим д=0,55 мм за
раздвајање црепа
Висећи хоризонтални олуци Ø 100 поцинковани лим д=0,55 мм.

комада

14

Поцинковани лим д=0,55 мм. за
опшиванје димњака.45х45 цм.

комада

15

ОСБ 2 плоче са равним ивицама d=1
цм димензија табле 1250мм х 2500 мм.

табла
1.25*2.5

16

18

Паропропусна четверослојна фолија за
кров са уграђеном мрежицом за
ојачанје
Вертикални олуци Ø 100 - поцинковани
лим д=0,55 мм.
глет маса за унутрашњу обраду зидова

кг

19

Полудисперзивна боја за зидове - бела

кг

20

Лајсне алуминијумске за
термоизолациону фасаду д=8 цм.
(почетне)
Полукружне куке за хоризонталне
олуке рш=33.3 цм.

м'

Никшић Слађана,
ул.С.Мокрањца
43,Сомбор
200,00
130,00
145,00

кг
комада

600,00
780,00
700,00

м³

8,00
2.000,00
60,00
15,00

12
13

17

21
22

Куке за вертикалне олуке фи 100 мм.

1,00
м'
18,00
м'
20,00
2,00
10,00

м²
30,00
м'
8,00
200,00
30,00

25,00
комада
20,00
комада

6,00
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Редни
број

ВРСТА МАТЕРИЈАЛА

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

1

Фасадни стиропор д=8 цм. 17грамски

м²

2

кг

3

двокомпонентни минерални малтер за
завршни слој термоизолационе фасаде
шљунак

4

цемент стандард ПЦ 32.5.

кг

5

гипсане плоче д=9.5 мм

м²

6

7

ПВЦ двокрилни прозор са скривеном
пречком Š150 х 110 цм. Устаклјен
термопан стаклом 4+12+4 мм. - бели са
5 комора и челичним ојачанјем од
нерђајућих профила.
глет маса за унутрашњу обраду зидова

8

Полудисперзивна боја за зидове - бела

кг

9

Битумен за хидроизолацију подова и
темеља

кг
м'

11

Завршна хидроизолациона трака V4
(ознака за водонепропусност)
гашени креч

кг

12

пуна опека 6цм x 12цм x 25цм

комада

13

ПВЦ улазна врата Š100 х V200 - бела
једнокрилна са 5 комора и челичним
ојачанјем од нерђајућих профила.

комада

14

Ламинат д=8мм - светли класе 31

м²

15

Лајсне за ламинат

м'

16

Сунђер за ламинат

М²

17

Песак

м³

18

комада

20

ПВЦ улазна врата 110 х 200 бела са 5
комора и челичним ојачанјем од
нерђајућих профила.
"U" челични профилни носачи за
спуштене плафоне (УД 27/28/27 =22м. ЦД
27/60/27=83м
ЦД вешаљка са федером

21

жица за спуштени плафон l=0.5 м

комада

22

Вијци 212/25 за плоче и профиле

комада

23

бандаж траке са стакленим влакнима 25м

комада

10

19

Паповић Иконија,
ул.Благојевићева
32,Сомбор
25,00
125,00

м³

5,00
1.500,00
25,00

комада

1,00
кг

500,00
30,00
100,00
25,00
500,00
512,00

1,00
25,00
20,00
25,00
5,00

1,00
м'
110,00
комада

50,00
50,00
400,00
20,00
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Редни
број
1

ВРСТА МАТЕРИЈАЛА

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

Црвени фалцовани цреп - димензија 415
мм x 260 мм

комада

2

Кровна летва чамова 3цм x 5цм

м'

3

Грбаци за фалцовани цреп-универзални

комада

4

Даске јелова д=2.4 цм за платовање рогова

м³

5

ексери л=70мм

кг

Редни
број

ВРСТА МАТЕРИЈАЛА

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

2.500,00

1

Кровна летва чамова 3цм x 5цм

м'

2

шљунак

м³

3

цемент стандард ПЦ 32.5.

кг

4

гипсане плоче д=9.5 мм

м²

5

Даске јелова д=2.4 цм за платовање
рогова
ексери л=70мм

м³

6
7
8

Висећи хоризонтални олуци Ø 100 поцинковани лим д=0,55 мм.

м'

Полукружне куке за хоризонталне
олуке рш=33.3 цм.

комада

пуна опека 6цм x 12цм x 25цм

11

Ламинат д=8мм - светли класе 31

м²

12

Лајсне за ламинат

м'

13

Сунђер за ламинат

М²

14

Рогови 10 х 12 цм,од јелове грађе л=6м

комада

15

ПВЦ улазна врата 120 х 200 цм бела са
5 комора и челичним ојачанјем од
нерђајућих профила.

комада

16

Песак

кг
комада

2

Кровна летва чамова 3цм x 5цм

3

Грбаци за фалцовани црепуниверзални

20,00

Давор Михајловић, ул.
Новоградска 69, Бездан
700,00
5,00
1.500,00
100,00

10,00

625,00
3.070,00
80,00
75,00
80,00
6,00

1,00
м³

Црвени фалцовани цреп - димензија
415 мм x 260 мм

3,00

35,00

10

1

100,00

40,00

гашени креч

ВРСТА МАТЕРИЈАЛА

700,00

2,00
кг

9

Редни
број

Вулевић Наталија,
ул.Ђорђа Натошевића
13,Сомбор

10,00

ЈЕДИНИЦА Јездић Дражен,Радничка
МЕРЕ
бб,Кљајићево
комада
2.000,00
м'
600,00
комада
40,00

29 /42

4
5

Даске јелова д=2.4 цм за платовање
рогова
ексери л=70мм

м³
кг

6

ОСБ 2 плоче са равним ивицама d=1
цм димензија табле 1250мм х 2500 мм.

табла
1.25*2.5

7

Паропропусна четверослојна фолија за
кров са уграђеном мрежицом за
ојачанје

м²

Редни
број
1

ВРСТА МАТЕРИЈАЛА
Црвени фалцовани цреп - димензија
415 мм x 260 мм

2

Кровна летва чамова 3цм x 5цм

3

Грбаци за фалцовани црепуниверзални
цемент стандард ПЦ 32.5.

4
5

2,00
15,00
52,00

160,00
ЈЕДИНИЦА Бодловић Сека, Банатска
МЕРЕ
44а, Сомбор
комада
2.700,00
м'

800,00

комада
110,00
кг

6

Даске јелова д=2.4 цм за платовање
рогова
ексери л=70мм

кг

7

гашени креч

кг

8

пуна опека 6цм x 12цм x 25цм

комада

9

комада

10

Снегобран тачкасти, типски за
фалцовани цреп
Бродски под јеловина д=22 мм.

11

Безбојни премаз за дрво

литар

12

Песак

1.000,00

м³
1,00
15,00
500,00
1.024,00
100,00
м²

м³

30,00
10,00
5,00

ПОНУЂАЧ:
____________________________
(Место и датум)

________________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

_____________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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Образац 7

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Подршка локалној интеграцији избеглих и интерно
расељених лица
Број ЈН 404-53/2015-II
ПОНУЂАЧ _______________________________________________

Основни елементи структуре понуђене цене у предметној јавној набавци су:
ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Р.б

1

2

3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13

БРСТА
МАТЕРИЈАЛА

Црвени фалцовани
цреп - димензија 415
мм x 260 мм
Кровна летва чамова
3цм x 5цм
Грбаци за фалцовани
цреп-универзални
Фасадни стиропор д=8
цм. 17грамски
Стаклена мрежица 165
грамска, за
термоизолациону
фасаду
Лепак за стиропор
Типле за стиропор л=16
цм
Двокомпонентни
минерални малтер за
завршни слој
термоизолационе
фасаде
Шљунак
цемент стандард ПЦ
32.5.
Гипскартонске плоче
д=9.5 мм
Даске д=2.4 цм за
платовање рогова
Ексери л=70мм

мера

Кол.

Јединичн
а цена без
ПДВ_а

1

2

3

Ком

7.200,00

м'

3.000,00

Ком

250,00

м²

155,00

м²

145,00

кг

600,00

Коm

Јединич
на цена
са
ПДВ_ом
4

Укупна
цена без
ПДВ_а

Укупна
цена са
ПДВ_ом

5(2x3)

6(2x4)

780,00

кг

825,00

м³

18,00

кг

6.000,00

м²

185,00

м³

8,00

кг

75,00
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

ПВЦ двокрилни прозор
са скривеном пречком
Š120 х V140. цм.
Устаклјен термопан
стаклом 4+12+4 мм. бели са 5 комора и
челичним ојачанјем од
нерђајућих профила.
Ком.
ПВЦ двокрилни прозор
са скривеном пречком
Š150 х 110 цм.
Устаклјен термопан
стаклом 4+12+4 мм. бели са 5 комора и
челичним ојачанјем од
нерђајућих профила.
Ком
Поцинковани лим
д=0,55 мм за раздвајање
црепа
м'
Висећи хоризонтални
олуци Ø 100 поцинковани лим
д=0,55 мм.
м'
Поцинковани лим
д=0,55 мм. за
опшиванје
димњака.45х45 цм.
Ком
ОСБ 2 плоче са
равним ивицама d=1
цм димензија табле
1250мм х 2500 мм.
Ком
Паропропусна
четверослојна фолија
за кров са уграђеном
мрежицом за ојачанје
м²
Вертикални олуци Ø
100 - поцинковани лим
д=0,55 мм.
м'
Глет маса за
унутрашњу обраду
зидова
кг
Полудисперзивна боја
за зидове - бела
кг
Лајсне алуминијумске
за термоизолациону
фасаду д=8 цм.
(почетне)
м'

Полукружне куке за
хоризонталне олуке
рш=33.3 цм.

Ком

1,00

1,00

18,00

60,00

2,00

62,00

190,00

8,00

700,00
60,00

25,00

55,00
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26
27

28

29
30

Куке за вертикалне
олуке фи 100 мм.
Битумен за
хидроизолацију подова
и темеља
Завршна
хидроизолациона трака
V4 (ознака за
водонепропусност)
Гашени креч

39

Пуна опека 6цм x 12цм
x 25цм
ПВЦ улазна врата Š100
х V200 - бела
једнокрилна са 5
комора и челичним
ојачанјем од
нерђајућих профила.
Ламинат д=8мм светли класе 31
Угаоне лајсне за
ламинат
Сунђераста подлога
д=2 мм. за ламинат
Рогови 10 х 12 цм,од
јелове грађе л=6м
ПВЦ улазна врата 120 х
200 цм бела са 5 комора
и челичним ојачанјем
од нерђајућих профила.
Снегобран тачкасти,
типски за фалцовани
цреп
Бродски под јеловина
д=22 мм.
Безбојни премаз за дрво

40

Песак

41

ПВЦ улазна врата 110 х
200 бела са 5 комора и
челичним ојачанјем од
нерђајућих профила.
"U" челични профилни
носачи за спуштене
плафоне (УД 27/28/27
=22м. ЦД 27/60/27=83м
ЦД вешаљка са
федером

31

32
33
34
35
36

37

38

42

43
44

Жица за спуштени
плафон l=0.5 м

Ком

6,00

кг

100,00

м'

25,00

кг

1.625,00

Ком

4.606,00

Ком

1,00

м²

105,00

м'

95,00

М²

105,00

Ком

6,00

Ком

1,00

Ком

100,00

м²

30,00

л

10,00

м³

20,00

Ком

1,00

м'

105,00

Ком

50,00

Ком

50,00
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45
46

Вијци 212/25 за плоче и
профиле
бандаж траке са
стакленим влакнима
25м

Ком

400,00

Ком

20,00

Укупна цена без ПДВ_а
/артикли
1-46.Обрасца понуде
Укупна цена са ПДВ-ом/
артикли
1-46.Обрасца понуде
Трошкови превоза
Евентуални други трошкови
УКУПНО:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку ставку траженог
грађевинског материјала за предмет јавне набавке;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку ставку траженог
грађевинског материјала за предмет јавне набавке;
 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваку ставку траженог грађевинског
материјала за предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку ставку траженог
грађевинског материјала за предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони
2.); На крају уписати укупну цену траженог грађевинског материјала за предмет јавне
набавке са ПДВ-ом.

У______________________
Дана___________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_________________________

*Напомена: Образац структуре цене овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери печатом
уколико наступа самостално или са подизвођачем.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Образац структуре цене мора бити попуњен, оверен и потписан од
стране овлашћеног лица члана групе који ће бити носилац посла и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, у
складу са потписаним Споразумом.
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Образац 8

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Подршка локалној интеграцији избеглих и интерно
расељених лица
Број ЈН 404-53/2015-II
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12) као и
чланом 6. и 19. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 29/2013), достављамо
структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку добара - Подршка локалној
интеграцији избеглих и интерно расељених лица, број ЈН 404-53/2015-II, за потребе наручиоца , и
то:

Врста трошка:

износ:

1._________________________________________________,______________динара
2._________________________________________________,______________динара
3._____________ ___________________________________ ,______________динара
4._________________________________________________,______________динара
5._________________________________________________,______________динара
6._________________________________________________,______________динара
7._________________________________________________,______________динара
8._________________________________________________,______________динара
9._________________________________________________,______________динара
10._________________________________________________,______________динара

Напомена I: сходно члану 88. став 2 ЗЈН („Службени гласник РС“124/12), трошкове припреме и
подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим
у случају из става 3 истог члана, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.
Напомена II: Ако понуђач нема трошкова које би исказао у овом обрасцу, онда не треба да
попуњава, потписује и оверава овај образац.

ПОНУЂАЧ:
___________________________
(Место и датум)

____________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

____________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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Образац 9

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Подршка локалној интеграцији избеглих
и интерно расељених лица
Број ЈН 404-53/2015-II
У складу са чланом 26. 61. став 4.тачка 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“124/12) и чланом 6. и 20. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
РС“29/2013), као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ
Понуђач_________________________________из______________________________изјављује
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ову понуду подноси независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Ова изјава даје се за јавну
набавку мале вредности: Подршка локалној интеграцији избеглих и интерно расељених
лица, број ЈН 404-53/2015-II.

Датум: ____________________

М.П.

___________________________
Понуђач/Носилац посла

______________________________
Печат и потпис овлашћеног лица

Напомена:Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава овлашћено
лице понуђача.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице
понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и оверава члан групе
који је носилац посла.
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Образац 10

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О
КАДРОВСКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да располажем довољним
кадровским капацитетом. У том смислу изјављујем да имамо довољан број запослених лица за
реализацију предметне јавне набавке.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Р.б.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА

1.
2.
3.
4.
5.

Напомена: Уписати у табеле потребне податке и као доказ приложити копије обрасца М-3а, М или
други одговарајући образац, из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско
осигурање, за сваког запосленог појединачно.

ПОНУЂАЧ

М.П.

______________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Образац 11

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О
ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавам све услове у
погледу техничког капацитета који су неопходни за извршење предметне јавне набавке. У том
смислу изјављујем да имамо довољан број доставних возила за реализацију предметне јавне
набавке.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Р.б.

ДОСТАВНО ВОЗИЛО МИНИМАЛНЕ НОСИВОСТИ 3,5т

1.
2.
3.

ПОНУЂАЧ

М.П.

______________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Образац 12

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама

ИЗЈАВА
Којом потврђујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо поштовали
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и да смо ималац права интелектуалне својине, у складу са
чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама

Датум: ____________________

М.П.

_____________________________
Понуђач/Носилац посла
______________________________
Печат и потпис овлашћеног лица

Напомена:Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава
овлашћено лице понуђача.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице
понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда), образац изјаве потписује и оверава члан
групе који је носилац посла.
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Образац 13

МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци мале вредности за набавку добара,
Подршка локалној интеграцији избеглих
и интерно расељених лица
Сачињен у Сомбору између:
1. НАРУЧИЛАЦ ДОБАРА: Град Сомбор Градска управа, Трг цара Уроша бр.1, Сомбор,
кога заступа Градоначелник Града Сомбора Саша Тодоровић (у даљем тексту: Наручилац),
ПИБ: 100123258
Матични број: 08337152
и
2. ИЗВРШИЛАЦ НАБАВКЕ ИСПОРУКЕ ДОБАРА: (попунити за случај да се подноси
самостална понуда или понуда са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна
попуњава само понуђач)
Понуђач_______________________________________________________кога
заступа______________________________ (у даљем тексту Извршилац набавке и испоруке
добара)
(попуњава понуђач)
ПИБ: ___________________________________________ (попуњава понуђач)
Матични број: ___________________________________ (попуњава понуђач)
Брoj рачуна: _____________________________________ (попуњава понуђач)
Пословна банка:__________________________________ (попуњава понуђач)
2б. ПОДИЗВОЂАЧ - навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси понуда
са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава само понуђач)
1.________________________________________________ (попуњава понуђач)
2.________________________________________________ (попуњава понуђач)
3.________________________________________________ (попуњава понуђач)
2ц. ДОБАВЉАЧ (попунити само за случај заједничке понуде)
Уколико је друга уговорна страна понуђач - добављач група понуђача (заједничка понуда)
потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.
1.члан ___________________________________________________________
2.члан ___________________________________________________________
3.члан ___________________________________________________________
4.члан ___________________________________________________________
Даље навести који ће од горе наведених чланова групе понуђача бити носилац посла
________________________________________________________________________
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Даље навести овлашћено лице које заступа тог члана понуђача
________________________________________________________________________
Уговорне стране споразумеле су се даље како следи:







Члан 1.
Уговорне стране претходно сагласно констатују:
да је купац у својству наручиоца спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку
грађевинског материјала у циљу побољшања услова становања породица избеглица у
процесу интеграције на територији јединице локалне самоуправе, под редним бројем 40453/2015-II за 2015.годину.
да је продавац дана _______________.2015.године доставио понуду заведену под ред.
бр._______ која се налази у прилогу овог уговора;
да понуда продавца у потпуности одговара техничкој спецификацији из конкурсне
документације, која се налази у прилогу овог уговора;
да је купац донео одлуку бр, ________________ од _______.2015.године којим је продавца
изабрао за најповољнијег понуђача.

Члан 2.
Овим уговором регулишу се међусобни односи између купца и продавца на реализацији
куповине грађевинског материјала за реализацију Подршке локалној интеграцији избеглих и
интерно расељених лица, у свему према „Обрасцу понуде“ и спецификацији грађевинског
материјала из Конкурсне документације, који су саставни део овог уговора.
Уговорне стране су сагласне да вредност грађевинског материјала износи укупно
____________________динара без обрачунатог ПДВ-а, односно укупно_______________динара са
ПДВ-ом.
Члан 3.
Продавац се обавезује да испоручи грађевински материјал корисницима након закључења
појединачног уговора између Града као купца и Корисника,
Продавац је дужан да испоручи грађевински материјал према спецификацији у погледу врсте
и количине коју је актом утврдио овлашћени орган купца у року који не може бити дужи од 10 дана
након дана закључења уговора између Града и Корисника.
Испорука се сматра извршеном када отпремницу или други одговарајући документ о пријему
грађевинског материјала потпише Корисник.
Уколико се приликом пријема грађевинског материјала уочи видљив недостатак или утврди
да не одговара испоручена количина или квалитет наведен у налогу купца и датом „Обрасцу
понуде“ за испоруку грађевинског материјала, овлашћено лице купца то констатује записнички.
Продавац је у обавези да у наредном року од 2 дана, од дана констатовања одступања од
захтева из налога, обезбеди грађевински материјал који одговара спецификацији.
Наручилац обезбеђује надзор над испоруком предметних добара преко надлежне комисије Града за
избор корисника средстава.
Члан 4.
Наручилац као купац се обавезује да за куповину добара обезбеди средства и пренесе их на
рачун најповољнијег понуђача као продавца број, ____________________ отворен код пословне
банке ______________________,
на основу испостављене фактуре о извршеној испоруци
грађевинског материјала кориснику са листе, а у року од најдуже _____ радних дана од дана
испостављана уредне фактуре.
Да би се испорука грађевинског материјала сматрала уредном, уз фактуру продавац је дужан
да испостави документ о приморедаји грађевинског материјала.
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Члан 5.
Купац прихвата ценовник продавца из Обрасца понуде, који важи на дан подношења понуде.
Уговор се сматра извршеним након што буде извршена испорука робе Кориснику са листе у целости, у
количини, по спецификацији и са ценама из „Обрасца понуде“.
Изузетно, у случају промене цене у висини која прелази 50% цене појединог артикла из
„Обрасца понуде“, (знатнија промена цене), а која настане док уговор није извршен у целости,
дакле током извршења уговора, продавац је у обавези да пре извршене појединачне испоруке
обавести овлашћени орган купца о промени цене појединог артикла грађевинског материјала
који је предмет испоруке.
Плаћање испорученог грађевинског материјала са промењеним ценама ће се реализовати
уколико постоји писмена сагласност овлашћеног органа односно лица купца са променом цене, у
складу са процедуром предвиђеном Законом о јавним набавкама.
Уколико таква сагласност изостане, плаћање испорученог грађевинског материјала ће бити
извршено по ценама из „Обрасца понуде“, дакле за грађевински материјал до чијег је повећања цене
дошло мимо предвиђене сагласности органа купца и то једностраним актом продавца, купац ће рачуне
плаћати само до износа који је одређен у „Обрасцу понуде“, као саставном делу конкурсне
документације.
Члан 6.
Овај уговор се може изменити анексом, сагласношћу обе уговорне стране.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису регулисани овим
уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 8.
Уговорне стране сагласне су да ће све евентуалне спорове решавати мирним путем, у
супротном уговорају надлежност стварно надлежног суда у Сомбору.
Члан 9.
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свака уговорна страна
задржава по два примерка.

ИЗВРШИЛАЦ НАБАВКЕ
И ИСПОРУКЕ ДОБАРА
НАРУЧИЛАЦ
____________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

_______________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)

Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава овлашћено лице понуђача.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава овлашћено лице понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора потписује и оверава носилац посла.
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