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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, број
124/12 у даљем тексту: Закон) чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказиванња испуњености услова
(„Сл. Гласник РС“ бр. 29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр. 2/2014, деловодни број 82 од 25.02.2014. године и Решења о именовању
Kомисије за спровођење поступка јавне набавке бр. 2/2014, деловодни број 83 од
25.02.2014. године, средња школа „Светозар Милетић“, Нови Сад (у даљем тексту:
Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са
припремљеном Конкурсном документацијом за доделу јавне набавке мале вредности.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности добара – канцеларијски материјал

ЈН бр. 2/2014
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добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и
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сл.
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Средња школа „Светозар Милетић“
Адреса:   Народних хероја 7, 21000  Нови Сад
Интернет страница: www.ekosmile.edu.rs

2. Врста поступка јавне набавке мале вредности:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке мале
вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке, Законом о облигационим односима и другим позитивним прописима који
регулишу ову област.

3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке број 2/2014 су добра – канцеларијски материјал за 2014.
годину.

4. Напомена:
Јавна набавка није резервисана.

5. Контакт:
Лице за контакт – директор Небојша Булатовић
Е-mail адреса – najboljaskola@open.telekom.rs

II    ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке број 2/2014 су добра – канцеларијски материјал за 2014.
годину.
Ознака из општег речника набавке – 30192000 Канцеларијски материјал.

2. Партије:
Јавна набавка није обликована у више партија.
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III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС И
КВАЛИТЕТ ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИСПОРУКЕ ДОБАРА И ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

НАПОМЕНЕ:

1. Врсте, техничке карактеристике и опис добара:
Понуђена добра морају у потпуности да одговарају техничким карактеристикама.
На захтев наручиоца, понуђач је у обавези да достави узорке. Понуђач је у обавези
да робу достави на начин прописан за ту врсту робе. Роба мора бити оригинално
упакована и декларисана на српском језику. Декларација која прати робу мора да
садржи све податке у складу са Законом и правилником о декларисању, а нарочито
податке којима се доказује усаглашеност испоручене робе са карактеристикама,
спецификацијом и описима траженим у конкурсној документацији.

2. Квалитет:
Под квалитетом се подразумева да одабрани понуђач испоручи добра у складу са
спецификацијом и стандардима који важе за наведена добра.

3. Контрола квалитета:
Наручилац ће одредити одговорно лице које ће извршити контролу квалитета по
пријему добара које изврши одабрани Понуђач. Наручилац има право да изврши
рекламацију добара у року од пет дана од дана пријема добара и контроле
квалитета. Одговорно лице наручиоца ће упутити писану рекламацију одабраном
Понуђачу, који је дужан да у року од три дана изврши исправку и испоручи нова
добра која су у складу са траженом спецификацијом добара.

4. Гаранција квалитета:
Минимална гаранција на поменута добра је 12 месеци од дана испоруке добара.
Гаранција мора да се односи на квалитет материјала, као и на саму функционалност
испоручених добара.
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1. Врсте, техничке карактеристике и опис добара

Ред.
бр.

Назив производа Техничке карактеристике Јед.
мере

1. Адинг ролна 57 мм 1+0 Термо ролна ком
2. Адинг ролна 69 мм 1+0 Термо ролна ком
3. Факс ролна 210 х 30 мм Термо ролна ком
4. Регистратор А4 нормал Картонски са кутијом  1 класа ком
5. Регистратор А4 узани Картонски са кутијом  1 класа ком
6. Регистратор А5 нормал Картонски са кутијом  1 класа ком
7. Регистратор А5 узани Картонски са кутијом  1 класа ком
8. Регистратор А4 80 мм Пвц ком
9. Регистратор А4 60 мм Пвц ком

10. Регистратор А4 са 4 рупе Пвц ком
11. Регистратор А4 нормал Пластифициран са металним ојачањем ком
12. Коверта 1000 BB Бела самолепљива 235 х 360 ком
13. Коверта 1000 AD Жута самолепљива 235 х 360 ком
14. Коверта B5 CL Роза самолепљива ком
15. Коверта B6 -5 60 гр Плава самолепљива ком
16. Коверта В5 ВВ Бела самолепљива ком
17. Коверта америкен ВВ Без прозора самолепљива ком
18. Коверта америкен LP Леви прозор самолепљива ком
19. Коверта америкен DP Десни прозор самолепљива ком
20. Коверат за CD ком
21. Коверат за CD ваздушасти Ојачан за слање поштом ком
22. Хартија А3 VK 1/250 листа , савијена, 70 гр. рис
23. Хартија А3 чиста 1/ 250 листа , савијена 70 гр. рис
24. Карбон А4 машински Инкас или Пеликан, црни , 100 листа у кутији кут
25. Индиго А4 ручни Инкас или Пеликан, плави , 100 листа у кутији кут
26. Бланко 240 х 12 1+0 Минимално паковање 2000 преклопа кут
27. Бланко 240 х 12 1+1 Минимално паковање 1000 преклопа кут
28. Бланко 240х12 / 6“ 1+0 Минимално паковање 2000 преклопа кут
29. ZCWECKFORM етикете Паковање 100листа А4 100 гр. Extra white кут
30. ZCWECKFORM етикете Паковање 100 листа 70х37 100 гр. Ehtra white кут
31. Свеска чиста А4 меке корице 80 листа , без слике на корицама ком
32. Свеска каро А4 тврде корице 100 листа , без слике на корицама ком
33. Свеска VК А4 тврде корице 100 листа , без слике на корицама ком
34. Свеска VК А4 тврде корице 200 листа , без слике на корицама ком
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Ред.
бр.

Назив производа Техничке карактеристике Јед.
мере

35. Свеска VК А4 тврде корице 300 листа , без слике на корицама ком
36. Свеска каро А5 тврде корице 100 листа , без слике на корицама ком
37. Свеска на линије А5 твр. кор. 100 листа , без слике на корицама ком
38. Свеска индекс А4 твр. корице 100 листа, азбука, без слике на корицама ком
39. Свеска индекс А4 твр. корице 100 листа, абецеда, без слике на корицама ком
40. Фасцикла у боји А4 са гумицом дебљи картон, пластифицирана , димензија 250мм х

340 мм
ком

41. Фасцикла ПВЦ - Л прозирна 100 микрона, дебља, 220мм х 310мм ком
42. Фасцикла ПВЦ - У прозирна 100 микрона, дебља, 220мм х 310мм ком
43. Фасцикла А4 са 11 рупа 100 микрона, 220мм х 310мм ком
44. Фасцикла А4 са 11 рупа 120 микрона, 220мм х 310мм ком
45. Фасцикла А4 кепер са клапном и пантљиком ком
46. Фасцикла ПВЦ  А4 са 100 џепова ком
47. Фасцикла ПВЦ  А4 са 80 џепова ком
48. Фасцикла Аташе ПВЦ са гумом ком
49. Фасцикла ПВЦ  А4 са уметнутим металним механизмом, у разним

бојама
ком

50. Фолија за коричење 125 мик 297мм х 210мм, паковање 100/1 кут
51. Фолија за коричење 125 мик 75мм х 105 мм, паковање 100/1 кут
52. Картон за коричење 250гр. 297мм х 210мм, паковање 100/1 кут
53. Спирала за коричење 10мм ПВЦ, паковање 100/1 кут
54. Спирала за коричење 14мм ПВЦ, паковање 100/1 кут
55. Спирала за коричење 16мм ПВЦ, паковање 100/1 кут
56. Спирала за коричење 20мм ПВЦ, паковање 100/1 кут
57. Спирала за коричење 25мм ПВЦ, паковање 50/1 кут
58. Спирала за коричење 32мм ПВЦ, паковање 50/1 кут
59. Архивска кутија дебљине картона 3

мм – 5мм
дужине 34цм, ширине 13цм, висине 24цм ком

60. Јемственик дужине 10м у паковању 10 ком пак
61. Јастуче за печате Хорсе велико, бр.

1, метално
димензије 113 х 105 х 18 мм, правоугаоно,
натопљено љубичастим мастилом, или одговарајуће

ком

62. Јастуче за печате Хорсе средње, бр.
3, пластично,

димензије 73 х 105х 18 мм, правоугаоно, натопљено
љубичастим мастилом, или одговарајуће

ком

63. Канап кудељни 040 дебели  , клупко 500гр ком
64. Канап кудељни 060 средњи , клупко 500 гр ком
65. Канап кудељни 090 тањи , клупко 500 гр ком
66. Канап кудељни 2.5 танак , клупко 500 гр ком
67. Кламарице МAPED 24/6мм никловане, пак 1000/1 или одговарајуће кут
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Ред.
бр.

Назив производа Техничке карактеристике Јед.
мере

68. Кламарице MAPED 23/12мм никловане, пак 1000/1 или одговарајуће кут
69. Кламарице MAPED 23/17мм никловане, пак 1000/1 или одговарајуће кут
70. Кламарице MAPED 23/20мм никловане, пак 1000/1 или одговарајуће кут
71. Хефталица LEITZ ручна 24/6 метална, капацитет минимум 40 листова ком
72. Хефталица средња метална Sax, Mimaks, или одговарајућа ком
73. Хефталица стона Stapler DL 390, или одговарајућа ком
74. Бушач аката велики за 65 страна Sax 608, ESSELTE D60, или одговарајући ком
75. Бушач аката средњи Sax, Mimax, или одговарајући ком
76. Расхефтивач Mas, или одговарајући ком
77. Датумар Trodat, или одговарајући ком
78. Мастило за печате црвено 28мл Тrodat, Horse или одговарајући 1 класа ком
79. Мастило за печате љубичас. 28мл Trodat, Horse или одговарајући 1 класа ком
80. Мастило у флашици плаво  за налив

перо , 57cc
PARKER, Pelikan или одговарајући 1 класа ком

81. Мастило у патрони 5/1 за налив перо PARKER кут
82. Селотејп 15/33мм Аеро, или други истих димензија рол
83. Селотејп 25/66мм прозирни Аеро, или други истих димензија рол
84. Селотејп 50/66мм мат Аеро, или други истих димензија рол
85. Селотејп 50/66мм прозирни Аеро, или други истих димензија рол
86. Лепак ОHО 40 гр. Аеро ком
87. Лепак супер 3 гр. Loctite универзални ком
88. Маказе канцеларијске 24цм Мaped , Mas или одговарајуће ком
89. Трака за калкулатор 13мм Аеро црвено црна, или одговарајућа ком
90. Коректурна трака GR-143 Carera GR-143 или одговарајућа ком
91. Тинтни ваљак IR-40T Аеро или одговарајући ком
92. Филм фолија FA93 PANASONIC оригинал ком
93. Филм фолија FA 91/52 PANASONIC оригинал ком
94. Тонер за HP 1010 HP оригинал Q2612A штампа 2000 страна ком
95. Тонер за HP 1300 HP оригинал Q2613A штампа 2500 страна ком
96. Тонер за HP 1200 HP оригинал C7115A штампа 2500 страна ком
97. Тонер за HP 1100/3200 HP оригинал C4092A штампа 2500 страна ком
98. Тонер за LEXMARK E250 LEXMARK оригинал E250A штампа 3500 стр. ком
99. Тонер за LEXMARK E260 LEXMARK E оригинал 260A штампа 3500 стр. ком

100. Тонер за SAMSUNG 4300 SAMSUNG оригинал MLT-D1092S штампа 2000
страна

ком

101. Тонер за SAMSUNG 4600 SAMSUNG оригинал MLT-D1052L штампа 2500
страна

ком

102. Тонер за XEROX Phaser 4500 XEROX оригинал 113R00711 штампа 10.000 копија ком
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Ред.
бр.

Назив производа Техничке карактеристике Јед.
мере

103. Рибон EPSON LQ 300/800 EPSON  оригинал S015021 crni ком
104. Кертриџ за Canon MB 500 Canon оригинал CLI-8BK black ком
105. Кертриџ за Canon MB 500 Canon оригинал CLI-8C cyan ком
106. Кертриџ за Canon MB 500 Canon оригинал CLI-8M magenta ком
107. Кертриџ за Canon MB 500 Canon оригинал CLI-8Y yellow ком
108. Тонер за Canon LBP 2900/3000 Canon оригинал CRG-703 штампа 2000 страна ком
109. Тонер за Canon LBP 3010/3100 Canon оригинал CRG-712 штампа 2000 страна ком
110. Тонер за Canon 1018/1020 Canon C-EXV18 штампа 8400 страна ком
111. Фотокопир папир колор А4 125гр. FABRIANO ласер или одговарајући, увозног

порекла и 1 класе квалитета, пакован по 500
листова у једном рису и 5 рисева у једној
оригиналној амбалажној кутији.

рис

112. Фотокопир папир колор мат ласер
А4 160 гр.

FABRIANO ласер или одговарајући, увозног
порекла и 1 класе квалитета, пакован по 250
листова у једном рису и 5 рисева у једној
оригиналној амбалажној кутији.

рис

113. Фотокопир папир колор мат ласер
А4 170 гр.

FABRIANO ласер или одговарајући, увозног
порекла и 1 класе квалитета, пакован по 250
листова у једном рису и 5 рисева у једној
оригиналној амбалажној кутији.

рис

114. Фотокопир папир колор мат ласер
А4 180 гр.

FABRIANO ласер или одговарајући, увозног
порекла и 1 класе квалитета, пакован по 250
листова у једном рису и 5 рисева у једној
оригиналној амбалажној кутији.

рис

115. Фотокопир папир колор мат ласер
А4 200 гр.

FABRIANO ласер или одговарајући, увозног
порекла и 1 класе квалитета, пакован по 250
листова у једном рису и 5 рисева у једној
оригиналној амбалажној кутији.

рис

116. Фотокопир папир А3 80 гр.
За све врсте фотокопир машина,
ласерске и инк-јет штампаче
Navigator Universal, Canon Red
Label,
Mondi IQ Premium, Mondi Nautilus,
Logic 300, Fabriano Copy 1 ... или
одговарајући
Папир израђен по FSC стандардима

Папир увозног порекла високе класе квалитета,
пакован по 500 листова у једном рису и 5 рисева у
једној оригиналној амбалажној кутији. За
висококвалитетну једнострану и обострану штампу
и велике белине.
Белина 160 – 168 CIE
Дебљина 105 – 107 mq
Непрозирност 93 – 94 %

рис
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Ред.
бр.

Назив производа Техничке карактеристике Јед.
мере

117. Фотокопир папир А4 80 гр.
За све врсте фотокопир машина,
ласерске и инк-јет штампаче
Navigator Universal, Canon Red
Label,
Mondi IQ Premium, Mondi Nautilus,
Logic 300, Fabriano Copy 1 ... или
одговарајући
Папир израђен по FSC стандардима

Папир увозног порекла високе класе квалитета,
пакован по 500 листова у једном рису и 5 рисева у
једној оригиналној амбалажној кутији. За
висококвалитетну једнострану и обострану штампу
и велике белине.
Белина 160 – 168 CIE
Дебљина 105 – 107 mq
Непрозирност 93 – 94 %

рис

118. Фотокопир папир А4 80 гр. колор –
5 микс боја у паковању.
За све врсте фотокопир машина,
ласерске и инк-јет штампаче.

FABRIANO ласер или одговарајући, увозног
порекла и 1 класе квалитета, пакован по 250
листова у једном рису и 5 рисева у једној
оригиналној амбалажној кутији.

рис

119. Папирна коцка 10 х 10 х 10 цм 800 листа 80гр. хартија ком
120. Самолепљиви блок за поруке 75 х 75 мм жути, зелени, розе ком
121. Доза за спајалице Maped или одговарајућа ком
122. Спајалице бр. 2. Maped, никловане, 100ком у кутији или

одговарајуће
кут

123. Спајалице бр. 3. Maped, никловане, 100 ком у кутији или
одговарајуће

кут

124. Коректор у оловци Tipp-Ex или одговарајући ком
125. Коректор са четкицом Retype - квалитетна четкица ком
126. Коректор са траком Tipp-Ex или одговарајући ком
127. Графитна оловка HB Steadtler са гумицом  или одговарајућа ком
128. Хемијска оловка Wining или одговарајућа ком
129. Хемијска оловка са сталком ком
130. Металне мине за хемијске оловке ком
131. Мине за техничку оловку 0,5 Rotring, Pilot, или одговарајуће доз
132. Резач метални коси врх Steadtler или одговарајући ком
133. Техничка оловка 0,5 Rotring, Pilot, Fabercastel, са гумицом на врху ком
134. Гумица за брисање Steadtler B20 или одговарајућа - већа ком
135. Сталак за селотејп 15/33 Средње величине, тежи са гуменом подлошком ком
136. Наквасач Пвц са сунђером ком
137. Скалпер велики 18 мм Метална ручка ком
138. Фломастер 0,7 Црни, плави црвени ком
139. Цд маркери сет 4/1 2 црна + 2 црвена пак
140. Паус папир А4 1/250 листа Федригони или одговарајући кут
141. Паус папир А3 1/250 листа Федригони или одговарајући кут
142. Признаница А6 НЦР Нумерисана бл
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
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
привреде (чл. 75. ст. 1 тач. 2) Закона);

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности која је на
снази у време објављивања позива на подношење понуде (чл.75. ст. 1.
тач. 3) Закона);

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 (чл. 1. ст. 1. тач. 4) Закона);

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) – дозвола за трговину
канцеларијским материјалом.

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст.2.
Закона).
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1.2 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом
80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1.
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.

1.3 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача  којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем
Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. И 76. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом. За испуњење услова из члана
75. став 1. тачка 5) Закона – дозвола за трговину канцеларијским материјалом,
понуђач доставља као доказ извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда у виду неоверене
копије.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача
и оверену печатом.
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуле, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач (навести назив
понуђача) у поступку јавне набавке канцеларијског материјала за 2014.
годину, ЈН бр 2/2014, испуњава све услове из чл. 75. и  76. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;

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

5) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Место: ................................... Понуђач:

Датум: .................................... М.П. ..............................................................

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У

ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач (навести
назив подизвођача) у поступку јавне набавке канцеларијског материјала за 2014.
годину, ЈН бр. 2/2014, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,  и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;

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

Место: ........................................ Понуђач:

Датум: ......................................... М.П. ..................................................................

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена:
Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на
српском језику.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте навести назив, адресу и телефон понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Средња школа „Светозар Милетић“ , Народних
хероја 7.  21000 Нови Сад, са назнаком: Понуда за јавну набавку добара мале
вредности – „ Набавка канцеларијског материјала за 2014. годину, ЈН бр.
2/2014 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 05.03.2014. године у 10 часова.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему, наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.

3. Подаци о обавезној садржини понуде:
1) Извод из регистра надлежног органа, о регистрацији понуђача, доказује се

неовереном копијом;
2) Доказ да понуђач није кривично осуђиван у смислу чл. 75. став 1. тачка 2.

Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС, бр. 124/12) доказује се
потврдом надлежног суда, или Изјавом понуђача на одговарајућем обрасцу
(образац бр. 3.) који је саставни део конкурсне документације;
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3) Доказ да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда,
доказује се Потврдом надлежног суда или органа за регистрацију
привредних субјеката или Изјавом понуђача, на одговарајућем обрасцу
(образац бр. 3.) који је саставни део конкурсне документације;

4) Доказ да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе у складу са
прописима Републике Србије доказује се Потврдом надлежног пореског
органа и организације за обавезно социјално осигурање или Изјавом
понуђача, на одговарајућем обрасцу (образац бр. 3.) који је саставни део
конкурсне документације;

5) Доказ да има важећу дозволу органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, доказује
се фотокопијом такве дозволе;

6) Изјава понуђача о независној понуди, на одговарајућем обрасцу који је
саставни део конкурсне документације;

7) Потписан и печатом оверен Модел уговора о набавци чиме Понуђач
потврђује да је сагласан са моделом уговора;

8) Образац понуде, попуњен у складу са спецификацијом из конкурсне
документације, потписан и оверен печатом.

9) Понуђач је дужан да све обрасце читко попуни, потпише од стране
овлашћеног лица и печатом овери.

Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може се
определити да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача који ће потписивати и печатом оверавати обрасце
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају
давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу, који морају
бити потписани и печатом оверени од стране сваког понуђача из групе
понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији,
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
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4. Понуда са варијантама:
Подношење понуда са варијантама није дозвољено.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде:
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Средња школа
„Светозар Милетић“, Народних хероја 7.  21000 Нови Сад, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара мале вредности – „Набавка
канцеларијског материјала за 2014. годину, ЈН бр. 2/2014 – НЕ
ОТВАРАТИ“ или

„Допуна понуде за јавну набавку добара мале вредности – „Набавка
канцеларијског материјала за 2014. годину, ЈН бр. 2/2014 – НЕ
ОТВАРАТИ“ или

„Опозив понуде за јавну набавку добара мале вредности – „Набавка
канцеларијског материјала за 2014. годину, ЈН бр. 2/2014 – НЕ
ОТВАРАТИ“ или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара мале вредности –
„Набавка канцеларијског материјала за 2014. годину, ЈН бр. 2/2014 – НЕ
ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте навести назив, адресу и телефон понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
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6. Упутство о начину попуњанања обрасца понуде:
Понуду треба читко попунити и исту треба да потпише овлашћено лице
Понуђача. Потпис и параф треба да буду оверени печатом Понуђача.

7. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач:
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не сме истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, (поглавље VI) понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду,
или подноси понуду са подизвођачем.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да на Обрасцу
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 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.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством
како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве бр.3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза, без обзира на
број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
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8. Заједничка понуда:
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

1) Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

2) Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3) Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
4) Понуђачу који ће издати рачун,
5) Рачуну на који ће бити извршено плаћање,
6) Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих
зависи прихватљивост понуде:
1) Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања не може бити краћи од 10 дана, а не може бити дужи од 45 дана
од дана пријема рачуна, који испоставља понуђач на основу документа –
отпремнице којом је потврђена испорука добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Наручилац не даје средство
обезбеђења плаћања.

2) Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција на квалитет испорученог канцеларијског материјала, не може
бити краћа од 12 месеци, од дана испоруке сем у случају техничког
оштећења добра од стране наручиоца.

3) Захтеви у погледу рока и места испоруке добара
Рок испоруке добара из предмета јавне набавке не може бити дужи од 3 дана
од дана извршене појединачне наруџбине.
Место испоруке добара – на захтевану адресу наручиоца:
Средња школа „Светозар Милетић“
Народних хероја 7. 21000 Нови Сад, или
Трг Марије Трандафил 1. 21000  Нови Сад,  по одговарајућим службама и
канцеларијама, за које су наведена добра наручена.
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4) Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда
(дефинисано чланом 90. Закона). У случају истека рока важења понуде,
наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење
важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.

5) Посебни захтеви од којих зависи прихватљивост понуде ( на основу члана
85. Закона о ЈН/2012. године)

1. Рок испоруке:
- На хитан захтев наручиоца, понуђач је дужан да поручена добра

испоручи у року од највише једног сата од пријема поруџбине.
- Понуђач се обавезује да прима хитне поруџбине и наведена добра

хитно испоручује и у данима викенда, када су радни школски дани, а
који обухватају дане: по плану и програму Министарства просвете
науке и технолошког развоја, у данима када се врши полагање испита
ванредних ученика и када су у данима викенда предвиђена школска
такмичења.

2. Постпродајно сервисирање и техничка помоћ:
- Понуђач се обавезује да наручиоцу увек бесплатно пружи своју

техничку помоћ у току 2014. године која се огледа у томе што ће при
испоруци тонера и кертриџа, одмах заменити исте у службама и
службеним просторијама, за које су добра поручена.

3. Квалитет:
- Понуђач се обавезује да ће добра испоручити по техничкој

спецификацији, нова и нерециклирана, у оригиналном фабричком
паковању и са јасном декларацијом исписаном на српском језику.

- Добра која понуђач испоручује морају бити иста она добра која је
понуђач понудио током спровођења поступка јавне набавке у коме
му је додељен уговор и која је навео у Обрасцу понуде и
спецификацији добара. Добра морају одговарати свим квалитативним
и функционално – техничким карактеристикама које је Наручилац
захтевао у конкурсној документацији.
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10. Валута и начин на који мора да буде наведана и изражена цена у понуди:
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност,
појединачно по артиклу (исказује се по јединици мере). Такође цена мора бити
исказана и са порезом  на додату вредност, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. На крају обрасца понуде
исказује се укупна вредност без ПДВ и укупна вредност са ПДВ.
Напомена: На основу Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступку јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова Сл. Гласник 29/13  члан 6. Наручилац је предвидео да понуђач понуди
јединичну цену за сваки од тражених артикала и као количину за сваки од
артикала навео 1 ком. из разлога што није у могућности да предвиди укупну
количину тражених артикала.
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке са трошковима испоруке на
адресу наручиоца. Цена је фиксна и не може се мењати након закључења
уговора.Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. Закона о ЈН, односно тражиће образложење
свих њених саставних делова које сматра меродавним.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.

11. Заштита поверљивости података:
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве
понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у
понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно
који у горњем десном углу садрже ознаку „Поверљиво“, као и потпис
овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени
податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак
мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено
„Поверљиво“, као и потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара
за поверљивост података који нису означени на поменути начин. Наручилац ће
одбити давање информација која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете
понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
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12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде:

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет)
дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику, поштом, телефаксом или
путем електронске поште и истовремено ће ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем
понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца:  Средња
школа „Светозар Милетић“, 21000 Нови Сад, ул. Народних хероја 7, са
напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације – јавна набавка добара - канцеларијски материјал, ЈН бр. 2/
2014“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на одређен начин
чланом 20. Закона.

13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код
понуђача односно његовог подизвођача:

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача.
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Наручилац задржава право да од свих понуђача захтева достављање узорака,
као и право на њихово задржавање од понуђача са којим је уговор склопио, до
његове коначне реализације, ради контроле квалитета испоручених добара по
уговореној техничкој спецификацији.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде и по окончаном поступку
отварања.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу
којих ће наручилац извршити доделу уговора, елементи критеријума на
основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки
елеменат критеријума:

Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда.
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима
критеријума:

Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима
критеријума:

1. Понуђена цена         ………………………….........................................30 пондера
2. Рок испоруке            ................................................................................ 30 пондера
3. Рок плаћања            ................................................................................. 20 пондера
4. Рок важења понуде ................................................................................. 10 пондера
5. Постпродајно сервисирање и техничка помоћ …................................10 пондера

Укупно :  100  пондера

Методе оцењивања:

1) Понуђена цена

- Највећи број пондера 30 добија понуда са најнижом понуђеном ценом (укупна
цена без ПДВ).
- Остале понуде се вреднују по формули:

најнижа понуђена цена x 30
Број пондера који добија понуђач  = -------------------------------------------

цена коју је понудио понуђач
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2) Рок испоруке (не може бити дужи од 3 дана)
Највећи број пондера је 30 и вреднује се по следећем принципу:
- Испорука канцеларијског материјала у року од 2 часа од пријема поруџбине
вреднује се са ...........................................................................................15 пондера
- Испорука канцеларијског материјала на хитан захтев наручиоца, у року од
највише једног сата од пријема поруџбине, као и  хитна испорука наведених
добара и у данима викенда, када су радни школски дани, а који обухватају дане:
по плану и програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у
данима када се врши полагање испита ванредних ученика и када су у данима
викенда предвиђена школска такмичења, вреднује се са додатних.................. 15
пондера,
а што спада у додатне захтеве наручиоца за закључење уговора са понуђачем.
- Испорука у року од 24 часа ...................................................................5 пондера
- Испорука у року од 48 часова ...............................................................2 пондера
- Испорука у року дужем од 48 часова ...................................................1 пондер

3) Рок плаћања (не може бити краћи од 10 дана, ни дужи од 45 дана)

Уколико је рок плаћања краћи или дужи од траженог, понуда ће бити одбијена
као неодговарајућа.

Максималан број пондера за овај услов је .......................................... 20 пондера
Број пондера се израчунава применом следеће скале:

- Плаћање у року од 45 дана ................................................................ 20 пондера
- Плаћање у року од 30 дана ................................................................ 10 пондера
- Плаћање у року од 10 дана .................................................................   2 пондера

4) Рок важења понуде (не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 31.12.2014.год)

Максималан број пондера за овај услов је ........................................... 10 пондера
- Највећи број пондера ће добити понуда са најдужим роком важења понуде

(исказује се датумом важења понуде у 2014. години) и у том року се не може
мењати цена добара из предметне јавне набавке. Остале понуде са мањим роком
важења понуде добијају  ........................................................................................... 1
пондер
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5) Постпродајно сервисирање и техничка помоћ

- Максималан број од 10 пондера добија понуђач који се обавезује да ће
наручиоцу увек бесплатно пружи своју сервисну и техничку помоћ у току 2014.
године, а која се огледа у томе што ће при испоруци тонера и кертриџа, одмах
заменити исте на апаратима у службама и службеним просторијама, за које су
исти поручени, а што спада у додатне захтеве наручиоца за закључење уговора
са понуђачем. Понуде понуђача који не прихватају додатни захтев, биће
рангиране са ................................. 1 пондером.

15. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем
пондера или истом понуђеном ценом:

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, Наручилац ће предност
дати понуди оног понуђача који прихвата додатне захтеве наведене у
конкурсној документацији. Ако понуђачи са истим и највећим бројем пондера
прихватају ове услове, биће изабрана она понуда са најдужим роком важења. У
случају да је и рок важења понуде исти код понуда које су ушле у ужи избор,
изабраће се понуда која је прва запримљена у архиви Наручиоца.

16. Поштовање обавеза који произилазе из важећих прописа:
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном
и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
(Образац изјаве из поглавља IV одељак 3).

17. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица:

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
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Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно
електронском поштом на e-maill najboljaskola@open.telekom.rs, или
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца,
осим уколико Законом није другачије одређено. 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 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У
том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
претходног подношења захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-16,
сврха: Републичка административна такса са назнаком за ЈНМВ бр. 2/2014. ,
корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167.
Закона.
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19. Рок у коме ће уговор бити закључен:

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од  8 дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
чл. 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. Тачка 5) Закона.

20.  Обустава поступка јавне набавке:

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 јавне набавке 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 јавном набавком.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ............../2014  од  ................... 2014. године за јавну набавку
добара – канцеларијски материјал за 2014. годину,  ЈН број 2/2014

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески индентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора:

2)ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А ) САМОСТАЛНО

Б ) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Ц ) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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3)ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески индентификациони број:

Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке коју
ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке коју ће извршити
подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески индентификациони број:

Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке коју
ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке коју ће извршити
подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за свакога подизвођача.
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4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески индентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески индентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески индентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) СПЕЦИФИКАЦИЈА – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ:

Ред
бр.

Назив производа Назив
произвођача

Јед.
мере

Кол Цена без
ПДВ

Цена
Са ПДВ

1. Адинг ролна 57 мм 1+0 термо ролна ком 1
2. Адинг ролна 69 мм 1+0 термо ролна ком 1
3. Факс ролна 210 х 30 мм термо ролна ком 1
4. Регистратор А4 нормал картонски са кутијом

1 класа
ком 1

5. Регистратор А4 узани картонски са кутијом
1 класа

ком 1

6. Регистратор А5 нормал картонски са кутијом
1 класа

ком 1

7. Регистратор А5 узани картонски са кутијом
1 класа

ком 1

8. Регистратор А4 80 мм пвц ком 1
9. Регистратор А4 60 мм пвц ком 1

10. Регистратор А4 са 4 рупе пвц ком 1
11. Регистратор А4 нормал пластифициран са

металним ојачањем
ком 1

12. Коверта 1000 ВВ бела самолепљива 235х360 ком 1
13. Коверта 1000 AD жута самолепљива 235х

360
ком 1

14. Коверта B5 CL Роза самолепљива ком 1
15. Коверта B6-5  60 гр плава самолеп. ком 1
16. Коверта В5 ВВ бела самолепљива ком 1
17. Коверта америкен ВВ без прозора

самолепљива
ком 1

18. Коверта америкен леви прозор самолепљива ком 1
19. Коверта америкен десни прозор самолепљ. ком 1
20. Коверат за CD ком 1
21. Коверат за CD ваздушасти ојачан за слање

поштом
ком 1

22. Хартија А3 VK1/250 лис. , савијена, 70 гр. рис 1
23. Хартија А3 чиста1/ 250 листа , савијена 70

гр.
рис 1

24. Карбон А4 машински Инкас или Пеликан,
црни , 100 листа у кутији

кут 1

25. Индиго А4 ручни Инкас или Пеликан, плави,
100 листа у кутији

кут 1

26. Бланко 240 х 12 1+0 минимално паковање
2000 преклопа

кут 1
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Ред
бр.

Назив производа Назив
произвођача

Јед.
мере

Кол Цена без
ПДВ

Цена
са ПДВ

27. Бланко 240 х 12 1+1 минимално паковање
1000 преклопа

кут 1

28. Бланко 240х12 / 6“ 1+0 минимално паковање
2000 преклопа

кут 1

29. ZCWECKFORM етикете паковање 100листа
А4 100 гр. Extra white

кут 1

30. ZCWECKFORM етикете паковање 100листа
А4 100 гр. Extra white

кут 1

31. Свеска А4 чиста мек повез 80 листа , без
слике на корицама

ком 1

32. Свеска А4 каро тврд повез 100 листа , без
слике на корицама

ком 1

33. Свеска А4 VК тврд повез 100 листа , без
слике на корицама

ком 1

34. Свеска А4 VК тврд повез 200 листа , без
слике на корицама

ком 1

35. Свеска А4 VК тврд повез 300 листа , без
слике на корицама

ком 1

36. Свеска А5 каро тврд повез 100 листа , без
слике на корицама

ком 1

37. Свеска А5 дикто тврд повез 100 листа , без
слике на корицама

ком 1

38. Свеска индекс А4 тврд повез 100л, азбука,
без слике на корицама

ком 1

39. Свеска индекс А4 тврд  повез 100л, абецеда,
без слике на кор.

ком 1

40. Фасцикла у боји А4 са гумицом - дебљи
картон, пластифицирана , димензија 250мм х
340мм

ком 1

41. Фасцикла ПВЦ - Л прозирна 100 микрона,
дебља, 220мм х 310мм

ком 1

42. Фасцикла ПВЦ – У прозирна 100 микрона,
дебља, 220мм х 310мм

ком 1

43. Фасцикла А4 са 11 рупа 100 микрона, 220мм
х 310мм

ком 1

44. Фасцикла А4 са 11 рупа 120 микрона, 220мм
х 310мм

ком 1

45. Фасцикла А4 кепер са клапном и пантљиком ком 1
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46. Фасцикла ПВЦ  А4 са 100 џепова ком 1
47. Фасцикла ПВЦ  А4 са 80 џепова ком 1
48. Фасцикла Аташе ПВЦ са гумом ком 1
49. Фасцикла ПВЦ  А4 са металним механизмом,

у разним бојама
ком 1

50. Фолија за коричење 125 мик 297мм х 210мм,
паковање 100/1

кут 1

51. Фолија за коричење 125 мик 75мм х 105 мм,
паковање 100/1

кут 1

52. Картон за коричење 250гр. 297мм х 210мм,
паковање 100/1

кут 1

53. Спирала за коричење 10мм ПВЦ, паковање
100/1

кут 1

54. Спирала за коричење 14мм ПВЦ, паковање
100/1

кут 1

55. Спирала за коричење 16мм ПВЦ, паковање
100/1

кут 1

56. Спирала за коричење 20мм ПВЦ, паковање
100/1

кут 1

57. Спирала за коричење 25мм ПВЦ, паковање
50/1

кут 1

58. Спирала за коричење 32мм ПВЦ, паковање
50/1

кут 1

59. Архивска кутија дебљине картона 3 мм– 5мм
дужине 34цм, ширине 13цм, висине 24цм

ком 1

60. Јемственик дужине 10м у паковању 10 ком пак 1
61. Јастуче за печате Хорсе велико, бр. 1,

метално 113 х 105 х 18 мм, правоугаоно
натопљено љубичастим мастилом, или одгов.

ком 1

62. Јастуче за печате Хорсе средње, бр. 3,
пластично, 73 х 105 х 18 мм, правоугаоно,
натопљено љубичастим мастилом, или одгов.

ком 1

63. Канап кудељни 040 дебели, клупко 500 гр ком 1
64. Канап кудељни 060 средњи, клупко 500 гр ком 1
65. Канап кудељни 090 тањи, клупко 500 гр ком 1
66. Канап кудељни 2.5 танак, клупко 500 гр ком 1
67. Кламарице МAPED 24/6мм  никловане или

одговарајуће , пак 1000/1
кут 1
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68. Кламарице MAPED 23/12мм никловане или
одговарајуће, пак 1000/1

кут 1

69. Кламарице MAPED 23/17мм никловане или
одговарајуће, пак 1000/1

кут 1

70. Кламарице MAPED 23/20мм никловане или
одговарајуће, пак 1000/1

кут 1

71. Хефталица LEITZ ручна 24/6 метална,
капацитет минимум 40 листова

ком 1

72. Хефталица средња метална Sax, Mimaks,
или одговарајућа

ком 1

73. Хефталица стона Stapler DL 390, или
одговарајућа

ком 1

74. Бушач аката велики за 65 страна Sax 608,
ESSELTE D60, или одговарајући

ком 1

75. Бушач аката средњи Sax, Mimax, или
одговарајући

ком 1

76. Расхефтивач Mas, или одговарајући ком 1
77. Датумар Trodat, или одговарајући ком 1

78. Боја за жиг црвена 1 класа28мл Тrodat, или
одговарајућа

ком 1

79. Боја  за жиг љубичас. 1 кл. 28мл Trodat, или
одговарајућа

ком 1

80. Мастило у флашици плаво  за налив перо,
57cc PARKER, Pelikan или одговарајуће

ком 1

81. Мастило у патрони 5/1 за налив перо
PARKER

кут 1

82. Селотејп 15/33мм Аеро, или истих дименз. рол 1
83. Селотејп 25/66мм прозирни Аеро, или истих

димензија
рол 1

84. Селотејп 50/66мм мат Аеро, или истих
димензија

рол 1

85. Селотејп 25/66мм прозир. Аеро, или истих
димензија

рол 1

86. Лепак ОHО 40 гр. или одговарајући ком 1
87. Лепак супер 2 гр. или одговарајући ком 1
88. Маказе канцеларијске 24цм Мaped Mas или

одговарајуће
ком 1
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89. Трака за калкулатор 13мм Аеро црвено црна,
или одговарајућа

ком 1

90. Коректурна трака GR-143 Carera GR-143 или
одговарајућа

ком 1

91. Тинтни ваљак IR-40T Аеро или одговарајући ком 1
92. Филм фолија FA 93 PANASONIC оригинал ком 1
93. Филм фолија FA 91/52 PANASONIC

оригинал
ком 1

94. Тонер за HP 1010 HP оригинал Q2612A
штампа 2000 страна

ком 1

95. Тонер за HP 1300 HP оригинал Q2613A
штампа 2500 страна

ком 1

96. Тонер за HP 1200 HP оригинал C7115A
штампа 2500 страна

ком 1

97. Тонер за HP 1100/3200 HP оригинал C4092A
штампа 2500 страна

ком 1

98. Тонер за LEXMARK E250 LEXMARK
оригинал E250A штампа 3500 стр.

ком 1

99. Тонер за LEXMARK E260 LEXMARK E
оригинал 260A штампа 3500 стр.

ком 1

100. Тонер за SAMSUNG 4300 SAMSUNG
оригинал MLT-D1092S штампа 2000 страна

ком 1

101. Тонер за SAMSUNG 4600 SAMSUNG
оригинал MLT-D1052L штампа 2500 страна

ком 1

102. Тонер за XEROX Phaser 4500 XEROX
оригинал 113R00711 штампа 10.000 копија

ком 1

103. Рибон EPSON LQ 300/800 EPSON  оригинал
S015021 црни

ком 1

104. Кертриџ за Canon MB 500 Canon оригинал
CLI-8BK black

ком 1

105. Кертриџ за Canon MB 500 Canon оригинал
CLI-8C cyan

ком 1

106. Кертриџ за Canon MB 500 Canon оригинал
CLI-8M magenta

ком 1

107. Кертриџ за Canon MB 500 Canon оригинал
CLI-8Y yellow

ком 1

108. Тонер за Canon LBP 2900/3000 Canon
оригинал CRG-703 штампа 2000 страна

ком 1
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109. Тонер за Canon LBP 3010/3100 Canon оригинал
CRG-712 штампа 2000 страна

ком 1

110. Тонер за Canon 1018/1020 Canon C-EXV18
штампа 8400 страна

ком 1

111. Фотокопир папир колор А4 125гр. FABRIANO
ласер или одговарајући, 1 класе квалитета,
пакован по 500 листова у рису и 5 рисева у
оригиналној амбалажној кутији.

назив папира: рис 1

112. Фотокопир папир колор мат ласер А4 160 гр.
FABRIANO ласер или одговарајући, 1 класе
квалитета, пакован по 250 листова у рису и 5
рисева у оригиналној амбалажној кутији.

назив папира: рис 1

113. Фотокопир папир колор мат ласер А4 170 гр.
FABRIANO ласер или одговарајући, 1 класе
квалитета, пакован по 250 листова у рису и 5
рисева у једној оригиналној амбалажној кутији.

назив папира: рис 1

114. Фотокопир папир колор мат ласер А4 180 гр.
FABRIANO ласер или одговарајући, 1 класе
квалитета, пакован по 250 листова у рису и 5
рисева у оригиналној амбалажној кутији.

назив папира: рис 1

115. Фотокопир папир колор мат ласер А4 200 гр.
FABRIANO ласер или одговарајући, 1 класе
квалитета, пакован по 250 листова у јрису и 5
рисева у једној оригиналној амбалажној кутији.

назив папира: рис 1

116. Фотокопир папир А3 80 гр.  500 листова у рису
За све врсте фотокопир машина, ласерске и
инк-јет штампаче штампаче - Canon Red Label,
Navigator - Universal, Mondi IQ Premium, Mondi
Nautilus, Logic 300, Fabriano Copy 1 ... или
одговарајући
Папир израђен по FSC стандардима. За

висококвалитетну једнострану и обострану
штампу и велике белине.
Белина 160 – 168 CIE
Дебљина 105 – 107 mq
Непрозирност 93 – 94 %

назив папира: рис 1
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117. Фотокопир папир А4 80 гр.  500 листова у рису
За све врсте фотокопир машина, ласерске и
инк-јет штампаче штампаче - Canon Red Label,
Navigator - Universal, Mondi IQ Premium, Mondi
Nautilus, Logic 300, Fabriano Copy 1 ... или
одговарајући
Папир израђен по FSC стандардима. За

висококвалитетну једнострану и обострану
штампу и велике белине.
Белина 160 – 168 CIE
Дебљина 105 – 107 mq
Непрозирност 93 – 94 %

назив папира: рис 1

118. Фотокопир папир А4 80 гр. Колор – 5 микс боја
у паковању. За све врсте фотокопирa и ласерске
и инк-јет штампаче. FABRIANO ласер или
одговарајући, 1 класе квалитета, пакован по 250
листова у рису и 5 рисева у једној оригиналној
амбалажној кутији.

назив папира: рис 1

119. Папирна коцка 10 х 10 х 10 цм 800 листа 80. гр
хартија

ком 1

120. Самолепљиви блок за поруке 75 х 75 мм жути,
зелени, розе

ком 1

121. Доза за спајалице Maped или одговарајућа ком 1
122. Спајалице бр. 2. Maped, никловане или

одговарајуће, 100ком у кутији
кут 1

123. Спајалице бр. 3. Maped, никловане или
одговарајуће, 100ком у кутији

кут 1

124. Коректор у оловци Tipp-Ex или одговарајући ком 1
125. Коректор са четкицом Retype или одговарајући

са квалититетном  четкицом
ком 1

126. Коректор са траком Tipp-Ex или одговарајући ком 1
127. Графитна оловка HB Steadtler са гумицом на

врху или одговарајућа
ком 1

128. Хемијска оловка Wining или одговарајућа ком 1
129. Хемијска оловка са металним сталком ком 1
130. Металне мине за хемијске оловке ком 1
131. Мине за техничку оловку 0,5 Rotring, Pilot, или

одговарајуће
доз 1

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности,  ЈН бр. 2/2014 - стр. 37/46



Ред
бр.

Назив производа Назив
произвођача

Јед.
мере

Кол Цена без
ПДВ

Цена
са ПДВ

132. Резач метални коси врх Steadtler или
одговарајући

ком 1

133. Техничка оловка 0,5 Rotring, Pilot, Fabercastel,
са гумом на врху

ком 1

134. Гумица за брисање Steadtler B40 или
одговарајућа

ком 1

135. Сталак за селотејп 15/33 средње величине Mas
тежи са гуменом подлошком

ком 1

136. Наквасач ком 1
137. Скалпер велики 18 мм ком 1
138. Фломастер 0,7 црни, плави црвени ком 1
139. Цд маркери сет 4/12 црна + 2 црвена ком 1
140. Паус папир А4 1/250 листа Fedrigoni или

одговарајући
ком 1

141. Паус папир А3 1/250 листа Fedrigoni или
одговарајући

ком 1

142. Признаница А6 нцр нумерисана бл 1
Укупна цена без ПДВ:
ПДВ:
Укупна цена са ПДВ:

НАПОМЕНА:

- Уколико понуђач не понуди сва тражена добра понуда ће бити одбијена као
неодговарајућа за наручиоца.

- Понуђачи су обавезни да искажу цену за оригиналне тонере наведених произвођача
уређаја, односно да исте доставе у оригиналном фабричком паковању.
Уколико понуђач нуди производе који нису произведени од стране наведених произвођача
уређаја, обавезан је да достави доказ – оверену потврду од стране произвођача уређаја или
овлашћеног заступника произвођача уређаја за Републику Србију, да је понуђени
производ одговарајући у наведеном уређају, као и да се употребом истог не мењају
гарантни услови уређаја, односно да у гарантном року, као и изван њега, употреба
производа који нису произведени од стране произвођача уређаја, не утичу негативно на
правилан рад уређаја, као и на квалитет штампе. Овај доказ мора да гласи на име понуђача
који доставља понуду за добра која су предмет јавне набавке и да је насловљен на
наручиоца.
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6)  ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ
МАТЕРИЈАЛА

ЗА 2014. ГОДИНУ

Укупна  појединачна цена без ПДВ

Укупна појединачна цена са ПДВ

Рок испоруке .............. часова од пријема наруџбе

Хитна испорука добара до највише 1 часа, по
захтеву наручиоца радним данима, као и
хитна испорука добара у данима викенда када су
радни школски дани, а обухватају дане по
програму Министарства просвете науке и
технолошког развоја, у данима када су полагања
ванредних ученика и данима када су предвиђена
школска такмичења

ПРИХВАТАМ
НЕПРИХВАТАМ

(заокружити)

Рок и начин плаћања Вирмански - одложено ................. дана од дана
фактурисања (не краће од 10 и дуже од 45 дана)

Рок важења понуде До ...............2014. године  (навести датум)
(не можебити краћи од 30 дана од дана отварања
понуда)

Гарантни период 12 месеци

Место и начин испоруке
Бесплатно на адресу Наручиоца, по службама и
канцеларијама за које су добра наручена
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 2014.
ГОДИНУ

Закључен у Новом Саду дана .......... 2014. године између:

1. Средње школе „Светозар Милетић“ са седиштем у Новом Саду, Народних хероја 7.

ПИБ: 100236805 , Матични број: 08114641

Број рачуна: 840–1596............................ , Банка: Министарство финансија Управа за трезор

Телефон: 021/423-655

кога заступа директор Небојша Булатовић ( у даљем тексту Наручилац)

и

2. ....................................................................................................................................

Са седиштем у .......................................................... , улица .....................................................

ПИБ: ...................,  Матични број: .................

Број рачуна: ............................................................... Назив банке: ............................................

Телефон: ...........................

кога заступа ........................................................ (у даљем тексту Понуђач),

Основ уговора:

ЈН мале вредности бр. 02/2014 од ...................................

Број и датум одлуке о додели уговора: ..................................

Понуда изабраног понуђача бр. ..................... , од .....................................
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Уговорене стране сагласно констатују:

- Да је Наручилац, на основу закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12) и члана 6. о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 29/13 и
104/13) спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. 2/2014 чији је предмет набавка
добара – канцеларијски материјал за 2014. годину.

- Да је Добављач доставио понуду број: ............. од ..........2014. године која у потпуности
одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу овог уговора и
саставни је део уговора.

Члан 1.
Наручилац је Одлуком о додели уговора број ................ од ..........2014. године Понуђачу –
Добављачу доделио уговор након спроведеног поступка ЈНМВ бр. 2/2014 – набавка
канцеларијског материјала за потребе средње школе „Светозар Милетић“ у 2014. години.

Члан 2.
Уговорене стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара –
канцеларијски материјал за потребе средње школе „Светозар Милетић“ у 2014. години, а у
свему у складу са Понудом Добављача бр. ........... од ..........2014. године.

Члан 3.
Укупна уговорена вредност добара за набавку канцеларијског материјала у 2014. години
износи .............................. динара без ПДВ, односно .............................. са обрачунатим ПДВ
од 20%.

Члан 4.
Цене су фиксне у току трајања уговора и не могу се мењати ни по ком основу.
У појединачну цену из уговора, укалкулисани су сви трошкови услуга везаних за
испоруку добара (трошкови превоза, утовара и истовара робе, пратеће амбалаже и сл.).

Члан 5.
Плаћање испоручених добара ће се вршити у року .......... дана од дана пријема фактуре са
тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим
уговором, на текући рачун Добављача број: .............................................................................
Обавезни пратећи документ уз издату фактуру је потписана и оверена отпремница, као
доказ да су наведена добра одговарајући квантитативно и квалитативно запримљена.
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Члан 6.

Наручилац на основу својих потреба одређује обим, рок и сукцесивну динамику испоруке
и обраћа се Добављачу - Требовањем робе у електронској форми, телефонским путем или
личним - усменим захтевом издатим од овлашћеног лица.
Добављач се обавезује да испоруку добара која су предмет уговора, врши сукцесивним
испорукама у року од ........ часа од пријема наруџбине, у складу са понуђеним роком
испоруке.

Члан 7.
Наручилац на основу посебних захтева из конкурсне документације која је предмет ЈНМВ
бр. 2/2014, задржава право захтева за хитном испоруком наручених добара у временском
периоду до највише 1 часа од поруџбине, као и право  на хитан захтев за испоруку
наведених добара и у данима викенда, када су радни школски дани - предвиђени планом и
програмом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у данима када се врши
полагање испита ванредних ученика, као и у данима викенда када су предвиђена школска
такмичења.

Члан 8.
Место испоруке добара је захтевана адреса Наручиоца (из Конкурсне документације) по
службама за коју су наведена добра поручена.

Члан 9.
Добављач се обавезује да ће за потребе Наручиоца у току трајања уговора, вршити
испоруку добара у свему према захтевима из обрасца понуде са техничким
карактеристикама, где су прецизирани предмет и врста добара и према прихваћеној
Понуди Добављача бр. ................ од .................. , а Наручилац се обавезује да ће вршити
плаћање по условима предвиђеним овим Уговором.

Члан 10.
Наручилац не издаје средство обезбеђења плаћања.

Члан 11.
Добављач даје Наручиоцу пуну гаранцију за квалитет испоручених добара.
Приликом испоруке Наручилац је дужан да изврши квантитавни пријем. Сви видљиви
недостаци морају бити констатовани приликом испоруке, Записником који ће потписати
овлашћени присутни представници уговорених страна. Наручилац је у обавези да по
испоруци што пре изврши квалитативан преглед добара и да о евентуалној рекламацији
обавести Добављача најкасније у року од пет дана од дана испоруке.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности,  ЈН бр. 2/2014 – стр. 42/46



Члан 12.
Добављач одговара за следеће материјалне недостатке добара:

1) ако роба нема потребна својства за њену редовну употребу;

2) ако роба нема потребна својства за нарочиту употребу за коју је наручилац набавља, а
која је била позната добављачу, или која му је морала бити позната;

3) ако нема својство и одлике које су изричито или прећутно уговорене, односно
прописане;

4) када је наручиоцу испоручена роба која није саобразна моделу и нема техничке описе и
карактеристике дате у спецификацијама у оквиру конкурсне документације и понуде које
су у прилогу овог уговора.

У случају материјалног недостатка робе, наручилац има право да тражи од добављача да
робу поправи у року од три дана, или да испоручи робу која функционише исправно.

Члан 13.
Добављач се обавезује да ће Наручиоцу пружити бесплатно постпродајно сервисирање и
техничку помоћ у 2014. години на основу критеријума назначених у конкурсној
документацији, као елеменат економски најповољније понуде.

Члан 14.
Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

1) уколико испоручилац касни са испоруком добара из неоправданих разлога

2) уколико испоручена добра не одговарају техничким прописима и стандардима за ту
врсту добара и квалитету наведеном у понуди Продавца  и

3) у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 15.
Уговорене стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 16.
Уговорене стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају
да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

Члан 17.
Уговор је састављен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава свака од
уговорних страна.
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Напомена:
- Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише (овлашћено лице) и овери

печатом, чиме се потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора

потписује и оверава печатом онај понуђач који је овлашћен од свих понуђача,
сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду.

- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке
понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе
понуђача, односно сви подизвођачи.

ДОДАТНА НАПОМЕНА:
Ако понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор, након што му је

уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне
референце.

ЗА ДОБАВЉАЧА ЗА  НАРУЧИОЦА

..................................................................                          ................................................................
Име и презиме овлашћеног лица Небојша Булатовић, директор
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VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:                                          М.П. Потпис понуђача

............................................. ..............................................................
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара – канцеларијски материјал ЈНМВ
број 2/2014, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум                                            М.П.                                     Потпис понуђача

........................................... .............................................................

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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