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КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. JНМВ 8/2017

Датум и време:
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број 8/2017 од 16.06.2017. год. и Решења о образовању комисије
за јавну набавку бр. 8/2017 од 16.06.2017. год. припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – јавна набавка добара - намештај
ЈНМВ бр. 8/2017
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

3
4

IV

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара, радова или
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испoруке добара, евентуалне
додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Критеријуми за доделу уговора

V

Обрасци који чине саставни део понуде

17

VI

Модел уговора

28

VII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

31

II
III

11

16
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.ЈНМВ 8/2017 je набавка добара –намештај
Ознака из општег речника набавке (39161000) – намештај за дечије вртиће
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
3. Циљ поступка
Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора.
4. Контакт (лице или служба)
Новица Гргуревић, службеник за јавне набавке
Број: 0 2 2 / 5 6 0 - 6 1 4
grgurevicnovica@yahoo.com
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА
СПЕЦИФИКАЦИЈА
за набавку добара – намештај
Број јавне набавке:JНМВ 8/2017
Наручилац: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''БОШКО БУХА'' Инђија
Р.б
.

Врста намештаја

Количина

Напомена

1.

Комода са два крила
(висећа на зиду)
димензије 60х30х50 цм
– израђена од универа
дебљине 18 мм, кант
АБС 2 мм. Ручкице
упадајуће цветићи.

12

2.

Пулт за бебе са
ормаром – димензије
100х80х85 цм –
израђен од универа
дебљине 18 мм, кант
АБС 2 мм. У доњем
делу поседује са обе
стране по једно крило,
док се у средини
налазе две полице.
Изнад се налази
отворени део, а изнад
њега тапацирани део у
еко кожи за
пресвлачење беба.
Ручкице упадајуће
цветићи.
Столице за децу –
висина 36 цм
Седиште – лице
облепљено ХПЛ-ом,
изузев наличја
седишта које је
облепљено балансом,
а наслон је обострано
облепљен ХПЛ-ом
*ДOСTAВИTИ УЗOРКЕ
СТОЛИЦЕ ЗА СВЕ

2

6 комада -једно
крило светло
зелено,друго жуто
2 комада – једно
крило плаво,
друго зелено
2 - једно крило
светло
љубичасто, друго
жуто
2 - једно крило
светло зелено,
друго наранџасто
натур

3.

180

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

30 комада- св.
љубичасто Egger
U 321
60 комадасв.зелено – Egger
U 630
30 комада-жуте
Egger U 131
30 комада-плава
Egger U 525
30 комада –
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БОЈЕ

наранџаста HPL
Fundermax 0073
10 комада –
зелена - Egger U
630
5 комада-плава Egger U 525
5 комаданаранџаста Egger U 321
10 комада-жутаEgger U 131

4.

Столови за децу –
шестосед димензија
120х80х56 цм - плоча
стола универ 18 мм
обострано облепљена
ХПЛ-ом Еггер, кант
букова лајсна мин 7
мм. Ноге стола су
израђене од буковог
масива.

30

5.

Столови за васпитаче
димензија 120х60х75
цм – израђен од
универа дебљине 18
мм, кант АБС 2 мм.
Испод плоче поседује
полицу и са десне
стране две фиоке и
отворену полицу изнад
фиока. Ручкице
упадајуће цветићи.
Комода са фиокама
димензије 94х45х90 цм
– израђена од универа
дебљине 18 мм, кант
АБС 2 мм. Комода
поседује по четири
фиоке у две колоне.
Комода двострана –
димензије: 90х50х60
цм – израђена од
универа дебљине 18
мм, кант АБС 2 мм.
Поседује точкиће. Има
две полице.
Полица полуотворена
два крила и три кутије
– димензије: 120х50х90
цм - Израђена од
универа дебљине 18
мм, кант АБС 2 мм. У
доњем делу поседује
три покретне кутије,
изнад две кутије се
налази двокрилни део,
а изнад треће кутије је
простор подељен са
једном хоризонталном
преградом. Ручкице
упадајуће цветићи.

3

Натур,
ладе: 1 сто
зелене, 1 сто
љубичасте, 1 сто
плаве

6

1-плава, 1-светло
љубичаста, 3светло зелена, 1 наранџаста

35

Натур, кант у боји

8

Натур, кутије и
кант у боји: по 2
плаве, 1
љубичаста, 3
зелене, 2 жуте

Комода мобилна са
шест преграда –

6

Натур, кутије и
ивице по једна

6.

7.

8.

9.
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10.

11.

димензије: 90х50х60
цм – израђена од
универа дебљине 18
мм, кант АБС 2 мм. Са
леве стране на 1/3 се
налазе две полице, а
са десне простор
подељен са 2
хоризонталне
преграде. Комода
поседује точкиће.
Ормар за дечје
креветиће – димензије:
400х75х200 цм израђен од универа
дебљине 18 мм, кант
АБС 2 мм. Поседује
два четворокрилна
ормара за одлагање
пластичних креветића.
Са леве и десне стране
се налази ормар за
одлагање дидактичког
материјала. У доњем
делу се налази по
једна фиока, а изнад 5
полица.
Кревет за децу са
душеком и навлаком са
рајсфершлусом пластични
Димензије: 130х55х11
цм. Тежина креветића
је 3,2 кг. Конструкција
кревета се састоји од 4
металне шипке, на
крајевима се налазе
пластичне стопе које
омогућавају
да
се
креветићи слажу један
у други. Део за лежање
је
израђен
од
рупичастог ПВЦ платна
које
омогућава
да
површина дише.
Уз
кревет се испоручује
бела памучна навлака
и
налепнице
за
исписивање
имена
деце. СУНЂЕР СА
НАВЛАКОМ –
-душек димензије
130х50х3 цм карактеристике:

плава, љубичаста,
зелена и жута

3

1- Врата зелена и
жута
1-Врата плава и
зелена

150

максимална густина
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блока 23, густина
комада (kg/m³) 19-22,
тврдоћа 40% (kPa) 2,5-3,5, затезна
чврстоћа, минимум
(kPa) – 80,
степениздужења при
кидању, минимум(%) –
100, тест еластичности
и одбијања, мин % - 40,
резидуална
деформација након
компресије од 75%
максимум (%) – 10.
-Памучна
навлака
дечијим мотивима , са
рајфешлусом, платно
240г/м2 + - 5% ,
сировински састав ;
33% памук +- 5% , 67%
полиестер +- 5%
- прекидне силе
основа : мин
130 , полеђина
мин 80 ,
- Густина и број
жица : основа
35ж
+2%,
полеђина 21ж
+- 2%,
- Скупљање при
прању
:
полеђина
и
основа
макс
3%
Постојаност боја :
прање на 60 степени Ц
оцена 4 минимум ,
светлост оцена 5
минимум, Зној оцена 4
минимум , мокро
отирање оцена 3
минимум , суво
отирање оцена 3-4
минимум ,
водоодбојност ( метода
Ц) оцена минимум 80
12.

Позорница са завесом
– димензије:
120х70х150 цм –
израђена од универа
дебљине 18 мм, кант

6

Натур , 2 ладле
зелена, 1 ладла
плава, 1 ладла
љубичаста
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13.

14.

15.

АБС 2 мм. У доњем
делу поседује део који
преграђен са једном
вертикланом и једном
хоризонталном
преградом, изнад се
налазе две фиоке.
Изнад тог дела налази
се позорница израђена
од универа дебљине
18 мм, кант АБС 2 мм,
са завесом. Ручкице
упадајуће цветићи.
Ормарић за сликање
са зеленом таблом и
полицом - димензије:
110х41х110 цм –
израђен од универа
дебљине 18 мм, кант
АБС 2 мм. Испод
зелене табле се
налазе по две полице у
две колоне.
Шпоретић – димензије:
80х33 5х106.5 цм –
израђен од универа
дебљине 18 мм, кант
АБС 2 мм. Леђа
урађена од универа, са
леве стране поседује
полицу, као и у горњем
делу изнад шпорета.
Кутaк кухињa
Димeнзиje:
120x38x54x110 цм
-кoрпус изрaђeн oд
лaмeлирaнoг букoвoг
мaсивa . Прeдњи И
функциoнaлни
eлeмeнти изрaђeни су
oд мeдиjaпaнa 19 мм.
Пoсeдуje лeд сиjaлицe
у
функциoнaлним
дeлoвимa.
Грejнa
пoвршинa
пoсeдуje
функциoнaлнe
прeкидaчe, кao и лeд
свeтлoсним eфeктoм у
грejнoj плoчи. Рeрнa
пoсeдуje функциoнaлнa
врaтa И прeкидaч сa
лeд сиjaлицaмa кoje сe
укључуjу
кaдa
сe
oтвoри рeрнa.
*ДOСTAВИTИ УЗOРAК
КУХИЊЕ

6

6

6
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16.

17.

18.

19.

20.

Столице за васпитаче
– конструкција је
метална – цеви елипса
профила 30х15х1.5 у
црној боји. Седиште и
наслон су тапацирани у
штофу. Висина
седалног дела је 45 цм.
Дечији гардеробер –
димензије: висина 160
цм, дужина 220 цм
ширина 45 цм
Израђен од универа
дебљине 18 мм, кант
АБС 2 мм. У доњој
зони поседује фиксну
клупицу на висини од
36 цм од пода. Изнад
се налази 30
пластичних кукица за
качење у два реда.
Један ред да буде на
всиини детета, а други
на врху. Леђа
гардеробера су
израђена од лесонита.

40

Тапацир: 2 -плава,
4 -зелене, 34 црвене

7

Натур су сви
ормари,
ручке пластичне: 2
гардеробера да
имају зелене
ручке, 2
гардеробера жуте,
2 гардеробера
плаве и 1
гардеробер
наранџасте

Канцелариjске фотеље
– поседује лифтомат,
високи
наслон,пластичне
руконаслоне,
пластичну базу у
облику звезде са
точкћима. Тапацирунг:
еко кожа
Конферецијски сто –
димензије 270х95х75
цм –израђен од
универа дебљине 36
мм, кант АБС 2 мм.
Гардеробни ормар са
дугачким вратима –
четворокрилни –
димензије: Висина 140
цм , дужина 120 цм,
ширина 50 цм
-израђен од универа
дебљине 18 мм, кант
АБС 2 мм. У горњој
зони поседује
гардеробну шипку за
качење одеће. Ормар
се ослања на стопице.
Свако крило се
закључава.

20

црне

1

крем

6

-кутија крем, а
врата црвена
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21.

22.

23.

24.

26.

27.

Гардеробни ормар са
дугачким вратима –
четворокрилни –
димензије: Висина 180
цм, дужина 120 цм,
ширина 50 цм
израђен од универа
дебљине 18 мм, кант
АБС 2 мм. У горњој
зони поседује
гардеробну шипку за
качање одеће, изнад
се налази полица.
Ормар се ослања на
стопице. Свако крило
се закључава.
Клуб сто – димензије:
70х70х50 цм – израђен
од универа дебљине
18 мм, кант АБС 2 мм.
Клуб фотеља – облик
потковице. Тапацирана
у штофу по избору
наручиоца.
Ормар за држање
опреме за спремање и
чишћење – димензије
180х40х60 цм –
израђен од медијапана
дебљине 19 мм
фарбаног
полиуератаном, кант
АБС 2 мм. Полице
унутар ормара су
израђене од универа
дебљине 18 мм, кант
АБС 2 мм.
Сунђер тунел –
димензије 180х70х100
цм – израђен од
квалитетног сунђера
тапацираног у еко кожи
– дезени по избору
наручиоца. Са обе
стране поседује
степенице, а у
средишњем делу се
налази тунел.
Канцеларијски ормар
са полицама –
186х80х40 цм –
израђен од универа
дебљине 18 мм, кант
АБС 2 мм. Ормар
поседује два крила која
се закључавају.

5

-кутија крем, а
врата црвена

2

натур

8

4 љубичасте, 4
плаве

2

1

1
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Свега без ПДВ-а:
ПДВ 20%:
Свега са ПДВ-ом:

Напомена:
Уз понуду понуђач је у обавези да достави:
1. За предметна добра под редним бројевима 3. Столице за децу и 15. Кутак кухиња
потребно је доставити узорке, и то за столице за децу у свим наведеним дезенима
2. За ставке под редним бројевима 3, 4, 5, 14 и 15 потребно је доставити Уверења о
квалитету производа које издаје акредитована лабораторија за ту врсту
испитивања
3. За ставку бр. 11 Кревет за децу – пластични потребно је доставити
Атест NF S 54-045 (12/2014), као и атесте NF EN 71-2+A1 (04/2014) i NF EN 71-3+A1
(11/2014) који се односе на безбедност и запаљивост
Понуђена добра морају у потпуности одговарати свим захтевима Наручиоца,
прецизираним техничким карактеристикама и техничком документацијом.
Добра морају бити одговарајућег квалитета, у складу са обавезујућим стандардима за ту
врсту производа и другим позитивним прописима. Квалитет добара мора у потпуности
одговарати важећим домаћим и међународним стандардима за ту врсту робе.
Испорука робе врши се ФЦО магацин Наручиоца.Приликом испоруке добара Понуђач је
дужан да преда Наручиоцу отпремницу потписану од стране представника Наручиоца,
као и доказ о испуњености услова у погледу квалитета добара у складу са прописаним
нормативима и стандардима за ту врсту добара.

м.п.

Потпис овлашћеног лица:____________________
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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
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) ЗЈН);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
ЗЈН);
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. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
Да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време. подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI
ове конкурсне документације), којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. ст.
1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН,
дефинисане
овом
конкурсном
документацијом

Р.бр

1.

2.

3.

4.
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом
конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на
начин дефинисан у наредној табели и то:

Р.бр.

1.

2.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да није био у блокади у последњих
Потврда
о
броју
дана
6 (шест) месеци који претходе
неликвидности коју издаје НБС
месецу у којем је објављен позив за
подношење понуда
Потврда Привредног суда или Потврда Привредног суда или АПР
Агенције за привредне регистре да
над
понуђачем
није
покренут
поступак стечаја или ликвидације,
односно
претходни
стечајни
поступак.

3.

1) За систем управљања
квалитетом према захтевима ISO
9001:2008
2) FSC COC – о ланцу
одговорности, односно да дрво до
крајњег корисника долази строго
праћеним ланцем од сертификоване
шуме, преко обраде и производње
3) Систем заштите животне
средине према захтевима ISO
14001:2004
4) OHSAS 18001:2007 – систем
менаџмента заштитом здравља и
безбедношћу на раду

Фотокопије важећих сертификата

4.

За ставке под редним бројем 4.
Столица за децу и 15. Кутак кухиња
потребно је уз понуду доставити
узорке, а за ставке 3,4,5, 14 и15,
потребно је приложити Извештаје
(атесте) о испитивању квалитета

За столице за децу по узорак у
свакој боји
За кухињу узорак
За ставке 3,4,5, 14 и 15 – фотопије
Уверења о квалитету производа
издата од стране акредитоване
лабораторије
за
ту
врсту
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производа
издате
од
стране испитивања
акредитованог тела за ту врсту
испитивања
За ставку бр. 11 Кревет за децу –
пластични потребно је доставити
Атест NF S 54-045 (12/2014), као и За ставку 11. Фотокопије атеста који
атесте NF EN 71-2+A1 (04/2014) i NF морају бити преведени на српски
EN 71-3+A1 (11/2014) који се односе језик од стране судског тумача
на безбедност и запаљивост

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним
бројем 1, 2, 3 и 4. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне
документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.
ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
документацијом. 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
 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке наведног у табеларном приказу додатних услова под редним
бројем 1,
понуђач доказује достављањем потврде о броју дана
неликвидности коју издаје НБС.
 Додатни услов под бројем 2, доказује достављањем потврде коју издаје
Привредни суд или АПР
 Додатни услов под бројем 3, доказује достављањем фотокопија важећих
сертификата. Уколико су сертификати издати на страном језику, морају
бити преведени од стране судског тумача за тај језик на српски језик
 Додатни услов под бројем 4, доказује се достављањем узорака за
захтеване производе како је наведено у табели, и достављањем
фотокопија Уверења о квалитету производа које издаје акредитована
лабораторија за ту врсту испитивања. Уколико су сертификати- уверња
издати на страном језику, морају бити преведени од стране судског тумача
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за тај језик на српски језик и захтеваних Атеста за пластичне креветиће
који уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик од
стране судског тумача за тај страни језик
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом
80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави
ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН,
а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у
поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 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 одлуке, односно закључења уговора, односно током
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
 Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да затражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа
о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у
остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или
појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно
извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде,
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кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не
обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред
уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има
више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном
приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације (Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75.
став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs
4) За предметну јавну набавку није потребна посебна важећа дозвола
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.
*Уколико понуду подноси група понуђача , сваки члан групе је дужан да
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 4.
Закона о јавним набавкама.
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*Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем , понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 4.
Закона о јавним набавкама.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издате од
стране надлежних органа те државе.

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна
узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.
2. Елементи критеријума, односно начин 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 исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни
рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу
који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче
који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену
цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац
ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те
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папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу
чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који
не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем
жреб

V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
(Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом,
(Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом
(Образац 6).
7) Образац пуномоћје (Образац 7).
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(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара- намештај, ЈНМВ број 8/2017
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска
mail):

адреса

понуђача

(e-

Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) 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 идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који 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 се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони 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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – намештај, ЈНМВ бр. 8/2017
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде- не може бити краћи од 30
дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке - не дужи од 30 (тридесет) дана
од дана потписивања уговора
Рок и начин плаћања - у року од 45 дана у складу са чланом 4. став 1. и
2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама од дана пријема оверене и потписане фактуре.
Гарантни рок је 24 месеца
Место и начин испоруке - ФЦО магацин Наручиоца

Датум

Понуђач
М.П.

_____________________________

______________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Укупна цена без осталих (зависних)
трошкова и без ПДВ-а
1.

2. Посебно сваки од осталих
(зависних) трошкова који чине цену
(трошкови превоза, истовара, доставе
и сл)
3. Укупна цена без ПДВ-а
4. Стопа ПДВ-а
5. Износ ПДВ-а, на укупну цену
6. Укупна цена са ПДВ-ом
(Укупна цена без ПДВ-а + Укупан
износ ПДВ-а)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
Под тачком 1 уписати укупну цену без зависних трошкова и без Пдв-а.
Под тачком 2 уписати износ посебно за сваки од трошкова који чине цену
Под тачком 3 уписати укупну цену без ПДВ-а
Под тачком 4 уписати стопу ПДВ-а.
Под тачком 5 уписати износ ПДВ-а, на укупну цену.
Под тачком 6 уписати укупну цену са ПДВ-ом.

М.П.

потпис овлашћеног лица

Датум:________
________________________
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(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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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(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке – намештај, ЈНМВ бр, 8/2017 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 ЗЈН 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) ЗЈН.
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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(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке – намештај, ЈНМВ бр 8/2017, испуњава све
услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом
за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
___________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне
услове испуњавају заједно.

Страна 26 од 41

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке – намештај ЈНМВ број 8/2017, испуњава
све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
___________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 7)
Назив понуђача: _________________________
Место: _________________________
Број пуномоћја: ________________
Датум: _________ 2017. године
У својству овлашћеног лица понуђача, дајем
ПУНОМОЋЈЕ
Раднику: _________________________________,
по занимању: _______________________________,
на радном месту: ___________________________________________,
да заступа фирму у поступку избора најповољнијег понуђача за јавну набавку
опреме за образовање – намештај за вртиће, у поступку јавне набавке мале
вредности, број ЈНМВ 8/2017. Носилац овог пуномоћја овлашћен је да у име
фирме:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

М. П.
Потпис овлашћеног лица

____________________
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О
Набавци добара – опреме за образовање – намештај за вртиће
Закључен дана___________године између уговорних страна:
1. Предшколска установа “Бошко Буха“ Инђија, Душана Јерковића 17а,
Матични
број
08127344,
ПИБ
101489725
,текући
рачун
бр.
___________________ кога заступа директор Кресоја Јелена (у даљем
тексту: Наручилац) и
2._________________________________ из ____________________ ул.
_________________________, матични број _____________ ПИБ
_________________, кога заступа _______________________ (у даљем тексту
Добављач).
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- Да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) упутио позив за
достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности.
- Да је Наручилац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео
Одлуку о додели уговора број _____, од _______ 2017. године, којом је
изабрао понуду Добављача као наповољнијег понуђача за набавку добара из
Јавног позива
- Да је Добављач доставио понуду дана ______ 2017. године број _______,
која се налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део
- Да понуда Добављача у потпуности одговара условима из конкурсне
документације.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка добара – намештај за потребе Установе
таксативно наведених у Спецификацији добара, и условима усвојеном
понудом која је саставни део овог уговора.
Члан 3.
Укупна
вредност
добара
из
члана
2.
овог
уговора
износи
__________________ динара без урачунатог ПДВ односно ____________
динара са ПДВ-ом и представља вредност добара по понуди број ________
од ___________ године.
Осим вредности робе која су предмет набавке, цена робе обухвата и
трошкове превоза до Наручиоца.
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Уговорене цене добара су фиксне и не могу се мењати.
Члан 4.
Добављач се обавезује да добра из чл. 2. овог уговора испоручити у
количинама назначеним у спецификацији Наручиоца у року од _____ дана од
дана потписивања овог Уговора.
Сва испоручена добра морају бити праћена одговарајућом документацијом, у
складу са обавезујућим стандардима за ту врсту производа и другим
позитивним прописима.
Уговорне стране су сагласне да, уколико Наручилац уочи квалитативне или/и
квантитивне недостатаке по извршеној испоруци добара о томе одмах, а
најкасније у року од 3 дана по извршеном пријему добара, обавести
Добављача. Добављач мора исту, у разумном року о свом трошку заменити
новим робом, која има једнаке карактеристике.
Члан 5.
Наручилац прихвата појединачне цене добара дате у понуди Добављача и
обавезује се на исплату која ће бити извршена у року од 45 (четрдесетпет)
дана од дана испоруке и извршеног квалитативно-квантитативног пријема
добара и пријема исправног рачуна (фактуре) са тачно наведеним називима
и количинама испоручених добара на текући рачун Добављача бр.
_____________________________ код ___________________банке.
Члан 6.
Добављач се обавезује да уговорену количину предмета набавке, у складу са
техничком спецификацијом из усвојене понуде, испоручи у исправном стању
и уговореног квалитета .
Сва добра која су предмет уговора морају бити нова, некоришћена и сигурна
за коришћење.
Добављач гарантује квалитет добара која су наведена у Спецификацији
добара.
Гарантни рок за предметну јавну набавку добара је 24 (двадесетчетири)
месеца од дана испоруке добара и добављач се обавезује да, током тог
периода, на позив Наручиоца отклони недостатке заменом робе са
недостатком за робу која одговара уговореном квалитету, у року који одреди
Наручилац.
У случају из става 2. овог члана Уговора, рокови гаранције почињу да теку од
дана испоруке замењене робе.
Члан 7.
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Овај уговор се закључује на одређено време,
до испоруке добара.
Евентуалне измене и допуне овог уговора могу се вршити Анексом, уз
постигнуту сагласност оба уговарача. Свака страна задржава право на
раскид уговора пре истека уговорног рока. Раскид уговора се врши писменим
путем са отказним роком од 10 дана
Добављач је сагласан да отказни рок из претходног става не важи уколико се
без оправданих разлога не придржава одредби из члана 2. овог уговора (тиче
се рокова, квалитета и места испоруке), већ прихвата да због непоштовања
сваког од таксативно наведених услова Наручиоца без одлагања раскине
овај уговор.
Члан 8.
Саставни део овог уговора је Понуда бр. ______ од ________ год.
Члан 9.
Уговорене стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису
дефинисани овим Уговором непосредно примењују одредбе Закона о
Облигационим односима.
Члан 10.
Уговорене стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају
споразумно,а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност
стварно надлежног суда у Сремској Митровици.
Члан 11.
Уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, од којих по 2 (два)
примерка за сваку уговорену страну.
Наручилац
__________________

Добављач
___________________

НАПОМЕНА:Модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без
оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му
је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне
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рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у поступку јавне набавке.
Модел уговора мора бити потписан од стране одговорног лица Понуђача,
као и сваког члана групе понуђача и оверен печатом Понуђача и сваког
члана групе понуђача.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти
или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу 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 Предшколске установе ''Бошко Буха'' Инђија,
Душана Јерковића 17а, 22300 Инђија, са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку добара – намештај, ЈННМ бр.8/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
27.06.2017 год. до 10:00 часова .
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији 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. Неблаговремену понуду
наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу,
са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
• Образац понуде(попуњен, потписан и оверен) (Образац 1);
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Образац структуре понуђене цене (попуњен, потписан и оверен) (Образац
2);
Образац трошкова припреме понуде(попуњен, потписан и оверен)
(Образац 3);
Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и оверен)
(Образац 4);
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (попуњен, потписан и оверен) (Образац 5)
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са
подизвођачем(попуњен, потписан и оверен);
Доказе о испуњености додатних услова
Модел уговора (попуњен, потписан и оверен);
Пуномоћје
Узорке за позиције 4 и 15

НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији (укључујући и оквирни
споразум и модел уговора) потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у кокурсној
документацији изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу (на пример: Изјава о независној
понуди и сл. ), који морају бити потписани и оверени печатом 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 (изузев образаца који под разумевају давање изјава
под материјалном и кривичном одговорношћу), 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 члана 81. Закона о јавним набавкама .
У случају подношења заједничке понуде менично овлашћење попуњава,
потписује и оверава члан групе понуђача који ће у име групе понуђача дати
средства финансијског обезбеђења.
3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
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Подношење понуде 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: Предшколска
установа ''Бошко Буха'' Инђија, Душана Јерковића 17а, 22300 Инђија , са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку (добра) – намештај ЈНМВ бр 8/2017 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку (добра) – намештај ЈНМВ бр 8/2017 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку (добра) - намештај ЈНМВ бр 8/2017 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
7„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра) – ЈНМВ бр 8/2017 - НЕ
ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу 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.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
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 учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације),
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
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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 6. у поглављу VI ове
конкурсне документације).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
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) и 2) ЗЈН 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. опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу
уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством
како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне
документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
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 ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно
одговарају задругари.
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Наручилац ће уговорену цену испоручених добара платити добављачу у року
од 45 дана у складу са чланом 4. став 1. и 2. Закона о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од дана пријема оверене и
потписане фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок је 24 (двадесетчетири) месеца од дана испоруке добара.
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара
Рок испоруке добара не може бити дужи од 30 (тридесет) дана од дана
потписивања Уговора.
Место испоруке је ФЦО магацин Наручиоца.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне
јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без
пореза на додату вредност.
У цену мораји бити урачунати сви трошкови за предметну јавну набавку.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
Обавеза понуђача је да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се
утврди рачунска грешка, наручилац ће поступити у складу са Законом о
јавним набавкама.
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11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац
ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, искључиво у писаном облику путем поште на
адресу наручиоца, Предшколска установа ''Бошко Буха'' 22300 Инђија ,
Душана Јерковића 17а или факсом на број 022/560-614 , сваког радног дана, у
току радног времена наручиоца, односно у периоду од 07,30 до 15,00 часова
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ
бр. 8/2017”.
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 начин одређен
чланом 20. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране
наручиоца или понуђача путем електронске поште, 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 да то и учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.
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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. ЗЈН).
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, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
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.

14. 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.
15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ
ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних
набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
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Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, факсом на број
034-332-706 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу
наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет страници
наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
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 најкасније три дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека
рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева
за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
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 подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци
наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
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Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати
таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије,
објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка
6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи
следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да
потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог
за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка
комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај
начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Предшколска установа ''Бошко Буха'' Инђија; јавна
набавка ЈН .... (навести редни број јавне набавкe);.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту
права за којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица
и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи
све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних
наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који
се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници
јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун
код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
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Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
16. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о
отварању понуда. У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из
члана 104. Закона. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка
отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни
овлашћени представници понуђача, који преузимају записник.
Kопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку
отварања понуда у року од три дана од дана јавног отварања понуда.
Понуде за које је у року за подношење понуда достављено обавештење о
опозиву понуде као и неблаговремене понуде се неће отварати и биће
враћене подносиоцу, по окончању поступка јавног отварања понуда.
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за
подношење понуда, дана 27.06.2017. год. у 10:30 часова на адреси:
Предшколска установа ''Бошко Буха'' Инђија, Душана Јерковића 17а,
22300 Инђија
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају
Комисији наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног
отварања понуда.
17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће, у складу са чланом 108. Закона, а на основу извештаја о
стручној оцени понуда, донети одлуку о закључењу уговора у року од 10 дана
од дана јавног отварања понуда.
Наручилац ће, у складу са чланом 109. став 1. Закона, донети одлуку о
обустави поступка на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису
испуњени услови за доношење одлуке о закључењу 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 или услед којих
је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. У
случају обуставе поступка из наведених разлога, одлуком о обустави
поступка биће одлучено и о надокнади трошкова из члана 88. став 3. Закона,
уколико понуђач у понуди о тој накнади, истакне захтев.
Након доношења образложене одлуке о закључењу уговора, односно одлуке
о обустави поступка јавне набавке, наручилац ће, у року од три дана од дана
доношења одлуке, исту објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
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Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 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.
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