I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца: Градска управа - Одељење за јавне набавке
Адреса наручиоца: Трг Револуције 33/IV, Лесковац
Телефон: 016/215-990
Телефаx: 016/216-651
Лице за контакт: Милан Стојановић дипл. ецц.
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
3. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра – Друга добра.
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број МВ 106-1/19 су Доходовне
активности за избегла и интерно расељена лица и повратнике по споразуму о реадмисији,
по партијама
Ознака из општег речника набавке –39300000 – Разна опрема, 42600000 – Машине
алатке.
2. Процењена вредност јавне набавке
Процењена вредност предметне јавне набавке износи 2.499.999,99 динара без ПДВ-а.
(За Партију 1- Доходовни пакети за интерно расељена лица – 1.666.666,66 дин. без ПДВа, за Партију 2 - Доходовни пакети за избеглице – 833.333,33 дин. без ПДВ-а)
3. Партије
Предметна јавна набавка је обликована по партијама и то:
Партија 1 - Доходовни пакети за интерно расељена лица
Партија 2 - Доходовни пакети за избеглице
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ПАРТИЈА 1 – ДОХОДОВНИ ПАКЕТИ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
(за све крајње кориснике добара са адресама становања као место испоруке)

Љубисав Перић
Ул.Раде Жунића бр.11/16, 16000 Лесковац
Р.бр

Назив (опис) добра

Ј.ме
ре

Ко
л.

ком

1

Цена по јединици
мере без ПДВ-а

Вредност
(цена х количина)

Напомена

Вертикални цепач
за дрва Villager LS
13T
или „одговарајуће“

1

- сила цепања 13 т
- максимални пречник
дебла 50цм
- запремина
резервоара за уље 8
литара
- Ножеви: класичан и
крстасти
- 4500 W
-245 кг
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Драгана Милосављевић
Сл. Букова Глава, 16000 Лесковац

Р.бр

Назив (опис) добра

Ј.ме
ре

Кол.

ком

1

ком

1

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Вредност
(цена х
количина)

Напомена

Машина за шивење
ELNA 664 Pro или
„одговарајуће“

1

- 12 различитих бодова за
различите материјале
- Могућност шивења са 2, 3 и
4 конца
- Телескопски антена систем
за постављање конца
- Уграђен рол-поруб
- Контрола брзине рада преко
ножне папучице
- Подесива напетост конца
- Подешавање густине бода
- Макс. брзина 1300 о/мин

Машина за пеглање
Rollman MP 8015E
или „одговарајуће“

2

- Шипкасти грејачи 4 комада:
4х06 kw
- Радна темп. пеглача 0-185
°С
- Макс. темп. пеглача 205 °С
- 2400W
-45 кг
Димензије
у
радном
положају
(ШхВхД)
–
98,5х100х45 цм

УКУПНО:
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Васка Тодоровић
Ул. Ђуре Салаја, бр. 41/33, 16000 Лесковац
062/1967052

Р.бр

Назив (опис) добра

Ј.мере

Кол.

ком

1

ком

1

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Вредност
(цена х
количина)

Напомена

Шиваћа машина ELNA
520s eXperience
или „одговарајуће“

1

Могућност рада на свим
материјалима; 30 операција
(основни, стреч, декоративни
и
апликацијски
бодови):
Хоризонтални
грајфер
(једноставно
постављање
шпулне без отварања радног
стола); Велика убодна моћ;
Подесива дужина бода до 5
мм; Подесива ширина бода
до 7 мм; Дугме за регулацију
брзине шивења Тастер за
заустављање игле горе/доле;
Тастер
за
аутоматски
завршетак шава (5x); ЛЦД
дисплеј; Тастер за избор
бода;
Тастери
за
подешавање
бода;
Компјутерско вођење игле;
Електронска ножна папуча;
Дугме за фино подешавање
бодова; Фино подешавање
рупице за дугме (аутоматска
израда); Подесив притисак
стопице;
Аутоматско
увлачење конца у иглу;
Могућност
искључивања
транспортера;
Измењив
положај игле (лево, центар);
Слободна
рукавна
платформа;
Могућност
шивења
двоигловком;
Повратни штеп

Шиваћа машина
ТОYOTA SL 3335 Overlok
или „одговарајуће“

2

шивење са 2, 3 или 4 конца •
граен рол поруб • максимална
брзина
1500
окр/мин
•
диференцијални транспорт 1 :
0,7-2,0 • подесива дужина
бода -5 мм • ширина резања ,
- мм, стандардна ширина ,5
мм • подесив притисак
стопице
•
подешавање
ширине резања • бојама
означене водилице конаца •
нето тежина 8,1 кг
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Шиваћа машина
TOYOTA ECO 17CJ
JEANS
или „одговарајуће“
3

4

5

6

7

8

17 програма за шивење: •
рупица за дугме у 4 потеза • 3
равна бода • 2 цик-цак бода •
слепи поруб • шкољкасти бод
• троструки раван бод •
еластични бод • апликацијски
бод • бод за крпљење •
декоративни бодови

Шиваћа машина SINGER
Simple 3232
или „одговарајуће“
Шиваћа машина SINGER
2259 Dekorative
или „одговарајуће“
Пегла Sapir SP-1050-AL
1600W
или „одговарајуће“
Пегла Linea LPS-0393
1600W
или „одговарајуће“
Парна станица Beko
SGA712P 2600W
или „одговарајуће“

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

УКУПНО:
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Драгана Ђорђевић
Ул. Веселина Маслаше бр. 29, 16000 Лесковац

Р.бр

Назив (опис) добра

Ј.мере

Кол.

ком

1

ком

1

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Вредност
(цена х
количина)

Напомена

Машина за шивење
ELNA 664 Pro или
„одговарајуће“

1

- 12 различитих бодова за
различите материјале
- Могућност шивења са 2,
3 и 4 конца
Телескопски антена
систем за постављање
конца
- Уграђен рол-поруб
- Контрола брзине рада
преко ножне папучице
Подесива
напетост
конца
- Подешавање густине
бода
- Макс. брзина 1300 о/мин

Машина за пеглање
Rollman MP 8015E
или „одговарајуће“

2

- Шипкасти грејачи 4
комада: 4х06 kw
- Радна темп. пеглача 0185 °С
- Макс. темп. пеглача 205
°С
- 2400W
-45 кг
- Димензије у радном
положају
(ШхВхД)
–
98,5х100х45 цм

УКУПНО:
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Елвира Јакуповић
Ул. Драгана Петровића Столета, бр. 34/7, 16000 Лесковац

Р.бр

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11
12

13

Назив (опис) добра

Епилатор Philips
BRI956/00
или „одговарајуће“
Фен за косу 2300W,
Philips HP8280/00
или „одговарајуће“
Aпарат за локне
Babyliss C1050E
или „одговарајуће“
Преса за косу
Reamington S8598
Keratin
или „одговарајуће“
Styler за косу
Reamington PROluxe
Ci91x1
или „одговарајуће“
Styler за косу
Reamington CI8319
Keratin Therapy
или „одговарајуће“
Styler за косу
Reamington CI95
Pearl
или „одговарајуће“
Четка за косу
Reamington CB7480
Keratin
или „одговарајуће“
Makeup Brush
Cleaning Mat
Четкице за пудер
Urban Contour
Blush Large Powder
Brush 1B
Standard Mirror Black
ST-7015
или „одговарајуће“
Beauty case HOT
PINK croco 3201
или „одговарајуће“

Ј.ме
ре

Кол.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Вредност
(цена х
количина)

Напомена

УКУПНО:

9

Слађана Станковић
Ул. Драгана Петровића Столета, бр. 34/4, 16000 Лесковац
Р.бр

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Назив (опис) добра

UV Sterilizator YM9001A
или „одговарајуће“
Oстер машиница
модел ADJUSTPRO
или „одговарајуће“
Фризерска столица
366-1 црна
Kiepe маказе – Master
257/5.5
или „одговарајуће“
Маказе KIEPE Galaxis
288/5.5
или „одговарајуће“
Маказе KIEPE Galaxis
241/5.5
или „одговарајуће“
Четка за косу
четвртаста COMAIR
Jumbo
или „одговарајуће“
Четка Ceramic De
Luxe 16/28 mm
Четка Ceramic De
Luxe 25/40 mm
Четка Ceramic De
Luxe 33/51 mm
Четка Ceramic De
Luxe 38/56 mm
Четка Ceramic De
Luxe 43/64 mm
Четка Ceramic/Antistatic 65 mm
Четка за косу
long/term/bamb. 42
Огртач за шишање
72А-01 Black
Огртач за фарбање
Шампоњера NS-5526
Black ceramic
Термална четка за
стилизовање косе
KIEPE K-Tune овална
или „одговарајуће“

Ј.мере

Кол.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Вредност
(цена х
количина)

Напомена
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19

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Преса DIVA FTH Agan
Gold Elite
или „одговарајуће“
Преса DIVA sa
titanijumskim pl.
Rose Gold
или „одговарајуће“
Колица за виклере црна
Фен за косу CROSS
Br. Less Grey
или „одговарајуће“
Огртач за фарбање
PVC црни
Огртач за шишање
205А црни
Огртач за шишање
10А Purple
Четка
Ceramic/lonic/Antistatic 53mm
Посуда за фарбање
300мл Црна
Фен FORMULA 6000
црни
или „одговарајуће“

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

УКУПНО:

Љубинка Илић
Горње Стопање, Ул. Девет Југовића бр.1, 16000 Лесковац
Р.бр

1
2
3
4
5

6

Назив (опис) добра

Метална цев 8м,
½ цоли
Метална цев 6м,
½ цоли
Метална цев 6м,
¾ цоли
ZP 2 – 6м
ТОV фолија КРИТИС
3096 130 микрона,
ширина 12м, дужина
55м
или „одговарајуће“
Унутрашња фолија
KRITIS UV 2152, 60
микрона, ширина 11м
дужина 45м или
„одговарајуће“

Ј.мере

Кол.

ком

50

ком

100

ком

85

ком

4

ком

1

ком

1

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Вредност
(цена х
количина)

Напомена

УКУПНО:
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Марко Васић
Ул. Булевар Ослобођења, бр.75/6, 16000 Лесковац
Р.бр

1

2

Назив (опис) добра

Израда
конструкције
пластеника
дим.
6х25х2.8м од офарбаних
шавних цеви пречника
фи 22мм са размаком
лукова на 2м
Лептир
врата
и
луфтери за пластеник
израђени од офарбаних
шавних цеви пречника
фи 22мм
- Фолија за пластеник
спољашна од мин. 150
микрона, отпорна на UV
зрачење.
- Фолија за пластеник
унутрашња од мин. 50
микрона
Пумпа за воду Villager
JGP-1000
или „одговарајуће“

Ј.ме
ре

Кол.

ком

1

ком

1

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Вредност
(цена х
количина)

Напомена

УКУПНО:
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Драган Манасијевић
Сл. Бобиште, Ул. Ибарска бр. 5, 16000 Лесковац
Р.бр

1

2
3
4

Назив (опис) добра

Пластеник 8х50м
израђен од цеви ½ цоли,
лукови у размаку од 2м, са
вратима и луфтерима
- спољашња фолија мин.
130
микрона,
без
унутрашње.
Моторна пумпа за воду
Villager WP 37 SE
или „одговарајуће“
Црево кап по кап на 20цм
Црево Fitt ALI-FLEX D50
или „одговарајуће“

Ј.ме
ре

Кол.

ком

1

ком

1

m

400

m

15

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Вредност
(цена х
количина)

Напомена

УКУПНО:

Игор Анђелковић
Сл. Доње Синковце, Ул. Краља Милутина, бр.6, 16000 Лесковац

Р.бр

1
2
3

4

Назив (опис) добра

Ј.мере

Кол.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

Тракторска ротоситнилица
(ротофреза) ширине
165цм
Подривач са 9 мотичице
Tiler, или „одговарајуће“
Моторна пумпа за воду
AGM wp 30
или „одговарајуће“
Моторна леђна прскалица
15 литара Villager PS 20
или „одговарајуће“

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Вредност
(цена х
количина)

Напомена

УКУПНО:

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:______________________________
ИЗНОС ПДВ-а:______________________________
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:______________________________
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене за партију 1 (важи за све појединачне
табеле) тако што ће:
- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне
набавке
- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке
и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 4.)
- у колону 7. (напомена) уписати тачан назив добра и произвођача у случају „одговарајућег“
понуђеног добра.
У случају да се не наведе тачан назив добра и произвођач, сматраће се да је понуђач понудио
тражена добра из спецификације.
Напомена : У цену урачунати све трошкове превоза и истовара добaра на адресе корисника.
Техничку спецификацију са обрасцем структуре понуђене цене за партију 1 мора бити испуњен у
целости ,односно, понуда мора да се односи на све ставке, такође уписати збирну цену како би се
утврдила укупна вредност понуде без ПДВ-а, као и са ПДВ-ом.
За професионалне алате и машине (вишег нивоа квалитета) као одговарајуће могуће је
понудити, такође, само професионалне алате и машине.

Датум __________2019. год.

__________________________
(потпис овлашћеног лица понуђача)

Напомена:
Попуњава и потписује овлашћено лице понуђача који наступа самостално, а у случају заједничке
понуде овлашћени члан групе понуђача, тј. носилац посла.
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ПАРТИЈА 2 – ДОХОДОВНИ ПАКЕТИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
(за све крајње кориснике добара са адресама становања као место испоруке)

Милорад Петровић
Ул. Војводе Мишића, бр. 11, 16000 Лесковац
Р.бр

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Назив (опис) добра

Колица за виклере црна
Четка 3МЕ 1404 Натурал
50мм, или „одговарајуће“
Четка 3МЕ Air Power
Nylon 14475
или „одговарајуће“
Четка 3ME Air Power
Nylon 14485
или „одговарајуће“
Четка 3ME Air Power
Nylon 14495
или „одговарајуће“
Маказе KIEPE Galaxis
235/5.5
или „одговарајуће“
Маказе KIEPE Galaxis
244/5.5
или „одговарајуће“
Маказе KIEPE Galaxis
258/5.5
или „одговарајуће“
Фен за косу КRISTAL
2000W црни
или „одговарајуће“
Шампоњера DM-7078B
GBE – црна
или „одговарајуће“
Фризерска столица NS6516
или „одговарајуће“
Mаказе STYLE Relax BL
2431/5.5
или „одговарајуће“
Четка за косу Bamboo
91142B 42mm
или „одговарајуће“

Ј.ме
ре

Кол.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Вредност
(цена х
количина)

Напомена

15

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Држач за ноге DP/F 07
Четка за косу GREEN
60mm
или „одговарајуће“
Четка за косу Ceramic
Gray A60-4
или „одговарајуће“
Помоћна столица DP9934/H црна
Машиница за шишање
US-1 pro Andis
или „одговарајуће“
UV Sterilizator YM-9003
или „одговарајуће“
Beauty Trolley WHITE
Croc 3266
или „одговарајуће“
Преса DIVA Cik-Cak
SUK412
или „одговарајуће“
Alu-kofer Comair Black
45x20x34
или „одговарајуће“
DIVA Intel. dig. Styler
BLUSH
или „одговарајуће“
Фен DIVA Ultima
5000PRO Purple
или „одговарајуће“
Mаказе за шишање
Classic Efilirke 5,5“
Четка за фенирање
53мм К-150/53
Купасти фигаро DIVA
PRO 22-45
или „одговарајуће“

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

УКУПНО:

16

Jaња Шикуљак
Ул. Проломска, бр. 4/2, 16000 Лесковац

Р.бр

1

2

3

Назив (опис) добра

Машина за шивење ЈUKI
HZL F 600
или „одговарајуће“
Endlerica-overlok JUKI Mo
654DE
или „одговарајуће“
Пегла ComelEco 1.5l
казан
или „одговарајуће“

Ј.ме
ре

Кол.

ком

1

ком

1

ком

1

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Вредност
(цена х
количина)

Напомена

УКУПНО:

Александар Перовић
Ул. Проломска, бр. 6/1, 16000 Лесковац

Р.бр

1

2

3

Назив (опис) добра

Машина за шивење
ЕLNA 680 eXellence,
бела/плава
или „одговарајуће“
Машина за шивење
TOYOTA SLR4D
или „одговарајуће“
Парна станица TEFAL
Pro express Ultimate
GV9580
или „одговарајуће“

Ј.ме
ре

Кол.

ком

1

ком

1

ком

1

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Вредност
(цена х
количина)

Напомена

УКУПНО:
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Миодраг Максимовић
Ул. Проломска, бр. 6/2, 16000 Лесковац

Р.бр

Назив (опис) добра

Ј.ме
ре

Кол.

ком

1

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Вредност
(цена х
количина)

Напомена

Пећ за керамику са
намештајем KP-183
TerraArt Niš
или „одговарајуће“

1

- Пречник 560мм (8-угаона)
- Дубина 750мм
- Запремина мин. 180 лит.
- Снага 9 kw/230V
- Макс. темп. 1200 °С
- Радна темп. 1100 °С
- Регулатор Нигос 3123
- Грејачи Kanthal A1
- Сонда Ni-Cr-Ni
Изолација
Morgan
Advanced Materials Ceramic
Fibre 25mm
- Oблога прохром
- Намештај: 5 плоча, 30
стубића

УКУПНО:

Дане Кртинић
Сл. Печењевце, бб, 16000 Лесковац

Р.бр

Назив (опис) добра

Ј.ме
ре

Кол.

1

Метални подупирачи за
рад до 3,2 м висине

ком

1

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Вредност
(цена х
количина)

Напомена

УКУПНО:

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:______________________________
ИЗНОС ПДВ-а:______________________________
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:______________________________
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене за партију 2 (важи за све појединачне
табеле) тако што ће:
- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне
набавке
- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке
и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 4.)
- у колону 7. (напомена) уписати тачан назив добра и произвођача у случају „одговарајућег“
понуђеног добра.
У случају да се не наведе тачан назив добра и произвођач, сматраће се да је понуђач понудио
тражена добра из спецификације.
Напомена : У цену урачунати све трошкове превоза и истовара добaра на адресе корисника.
Техничка спецификација са обрасцем структуре понуђене цене за партију 2 мора бити испуњен у
целости односно понуда мора да се односи на све ставке, такође уписати збирну цену како би се
утврдила укупна вредност понуде без ПДВ-а, као и са ПДВ-ом.
За професионалне алате и машине (вишег нивоа квалитета) као одговарајуће могуће је
понудити, такође, само професионалне алате и машине.

Датум __________2019. год.

__________________________
(потпис овлашћеног лица понуђача)

Напомена:
Попуњава и потписује овлашћено лице понуђача који наступа самостално, а у случају заједничке
понуде овлашћени члан групе понуђача, тј. носилац посла.
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане из 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
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (чл. 75.ст.1.тач.2) Закона);
3) 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)Закона);
4) Да је поштовао обавезе које произилазе 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. став 2
Закона).
1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1, 2 и 4 и чл. 75.
став 2. Закона ( услов је дат у поглављу IV - одељак 1. тачка 1.1. конкурсне документације).

1.3.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1, 2 и 4 и чл. 75. став 2. Закона (услов је
дат у поглављу IV – одељак 1. тачка 1.1. конкурсне документације).
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
2.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу
са чл. 77.став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац бр. 3.1.), којом
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке за партију 1 и 2 из чл. 75. Закона, дефинисане овом
конкурсном документацијом (поглавље IV, тачка 1.1. из конкурсне документације)
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 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 (Образац бр. 3.1.).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача. (образац бр. 3.2.).
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави 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 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
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.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОНА
Образац бр.3.1.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. 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 мале вредности добара – Доходовне активности за избегла и интерно
расељена лица и повратнике по споразуму о реадмисији, по партијама, МВ 106-1/19,
испуњава све услове из члана 75. 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 и давања
мита, кривично дело преваре;
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);
4) Да је поштовао обавезе које произилазе 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. став 2
Закона).

Место: ____________
Датум: ____________

Понуђач:
_________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. Изјаву копирати у довољном
броју примерака за сваког члана групе понуђача.
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Образац бр.3.2.
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.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 ___________________________у поступку јавне набавке мале вредности
добара – Доходовне активности за избегла и интерно расељена лица и повратнике по
споразуму о реадмисији, по партијама, број МВ 106-1/19, испуњава све услове из чл. 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 и давања мита, кривично дело преваре;
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);
4) Да је поштовао обавезе које произилазе 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. став 2 Закона).

Место: ____________
Датум: ____________

Подизвођач:
_________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем , Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача. Изјаву копирати у довољно броју
примерака за сваког подизвођача.
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена
Наручилац води поступак на српском језику.
Понуда и тражени подаци из конкурсне документације морају да буду
састављени на српском језику.
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
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.
Понуђач може поднети понуду за једну или две (обе) партије. Понуда мора да
обухвата једну целу партију. У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, оне
морају бити поднете тако да се могу оцењивати за сваку партију посебно.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, број
телефона и контакт особу.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адреси: Одељење за јавне набавке Лесковац, ул. Трг револуције
бр. 33/IV, 16000 Лесковац са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара,
Доходовне активности за избегла и интерно расељена лица и повратнике по
споразуму о реадмисији, по партијама, бр. МВ106-1/19, за партију _____________НЕ ОТВАРАТИ“.
Благовременим понудама сматраће се оне понуде које буду приспеле у просторијама
напред наведене управе најкасније до 19.09.2019.год. до 12:00 часова, без обзира
на начин достављања.
По пријему понуде наручилац ће, на коверти (кутији) обележити време
пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспеће. Уколико је
понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу, ако то захтева, предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Јавно отварање понуда обавиће се 19.09.2019.год. у 12:30 часова, у
просторијама наручиоца.
Понуде које нису благовремене неће се отварати, већ ће се исте након
окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на
коверти да је неблаговремена.
Понуда мора да садржи:
Обавезну садржину понуде чине: образац понуде, сви докази тражени
конкурсном документацијом, као и попуњени и потписани и из конкурсне
документације, на начин како је то и одређено.
Oбрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у,
за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима,
тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен. На
сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан, односно које лице
је дужно да образац потпише, и то:
- уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац који
се односи на њега, мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
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- уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац
мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача, а од стране овлашћеног
лица подизвођача само онај образац који се односи на њега;
- уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити потписан од
стране овлашћеног члана групе понуђача (носиоца групе) – представника групе
понуђача, док овлашћена лица осталих чланова групе понуђача потписују и оверавају
само оне обрасце који се односи на њих.
3. Партије
Ова јавна набавка је обликована у две партије, и то:
Партија 1 - Доходовни пакети за интерно расељена лица
Партија 2 - Доходовни пакети за избеглице
4. Понуда са варијантама
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: Одељење за
јавне набавке, 16000 Лесковац, ул. Трг Револуције 33/4, са назнаком:
„Измена/ Допуна/ Опозив/ Измена и допуна понуде за јавну набавку добара,
Доходовне активности за избегла и интерно расељена лица и повратнике по
споразуму о реадмисији, по партијама, бр. МВ106-1/19, за партију ___________ – 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.
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 ( поглавље VI,одељак 2 ) 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 (поглавље VI, одељак 2) заокружи да понуду подноси са подизвођачем, а у
одељку 3) истог поглавља и 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.
25

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 подизвођем, 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 и поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова – „Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл..75.
ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности“.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.
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 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 издати рачун;
4. Рачуну на који ће бити извршено плаћање,
5. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана
75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама и чл. 75. став 2.Закона, (услов
дат у поглављу IV).
Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према наручиоцу.
9.Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих
зависи прихватљивост понуде
9.1.Рок плаћања и гарантни рок:
Плаћање ће се вршити у року који да понуђач у обрасцу понуде а не дужем
од 45 дана од дана испоруке,односно, испостављене фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Гарантни рок за испоручено добро мора да износи минимум рока који даје
произвођач.
9.2. Рок и место испоруке је:
Рок испоруке не може бити дужи од 20 дана од дана потписивања уговора (за обе
партије).


Испорука понуђених добара вршиће се на адресама крајњих корисника које су дате у
Техничкој спецификацији са обрасцем структуре понуђене цене, уз присуство чланова
Комисије одређене од стране Савета за миграције.

9.3.Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важење понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.
9.4.Рекламација
У случају да квалитет добра одступа од уобичајеног квалитета наручилац
има право да у року од 5 (пет) дана врати понуђачу робу, а понуђач се
обавезује да такву робу замени исправном робом и наручиоцу испоручи на
тражену адресу,односно, у року који му буде оставио наручилац.
10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди 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 цена без пореза на додату
вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
11. Средства финансијског обезбеђења
Изабрани понуђач је дужан да у тренутку потписивања уговора (важи за обе
партије) поднесе бланко соло меницу са меничним писмом-овлашћењем за
корисника бланко, соло менице на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, као
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, којом понуђач
обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза.
Рок важности (доспећа) мора бити 30 дана дужи од дана коначног извршења уговора.
12.Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Наручилац је дужан да:
- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као
такве, у складу са законом означио у понуди;
- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
- чува као пословну тајну имена понуђача као и податке о поднетим понудама,
до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова и понуђена цена
која је конкурсном документацијом одређена као елемент критеријума.
13.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца: Одељење за јавне набавке Лесковац, ул. Трг револуције бр. 33/IV, или
путем факса број 016-216-651, тражити додатне информације или појашњења у вези
да припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде,
при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији.
Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документација од стране понуђача,
одговор објавити на Порталу јавних набавки.
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну
набавку - Доходовне активности за избегла и интерно расељена лица и повратнике по
споразуму о реадмисији, по партијама, бр. МВ106-1/19, за партију __________.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Наручилац може у року предвиђеном за подношење понуда да изврши измену
или допуни конкурсну документацију.
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни
конкурсну документацију, измене или допуне ће објавити на Порталу јавних набавки.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, продужи ће рок за подношење понуда и
објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуде на Порталу јавних
набавки.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чл. 20. Закона.
14.Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код
понуђача односно његовог подизвођача
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да
писаним путем 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.
Понуђач је обавезан да у року од 3 раднa дана од дана пријема захтева за
додатна објашњења достави одговор, односно омогући увид, у супротном његова
понуда ће се одбити као неприхватљива.
Наручилац може, уз сагласност понуђача да извршио исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања
понуда.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
15. Негативне референце
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 3 године пре
објављивања позива за подношење понуда.
16. Врста критеријума за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најниже
понуђене цене“.
17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном
ценом
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, предност ће бити дата
понуди са краћим роком испоруке. Уколико две или више понуда имају исту понуђену
цену и исти рок испоруке предност ће бити дата понуди са дужим роком плаћања.
18 . Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача са упутством
о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку
јавне набавке.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија истовремено
доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 016-216-651
или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за
заштиту права.
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 и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона 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 од 3 дана, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека 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 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.
Поднети захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у
поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.
Подносилац захева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.
Поступак захтите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167.
Закона.

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. ст. 1. тач. 6) Закона,
прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи
следеће елементе:
1.1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
1.2) 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
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Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери
чињеницу да ли је налог за пренос реализован);
1.3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
1.4) број рачуна: 840-30678845-06;
1.5) шифру плаћања: 153 или 253;
1.6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
1.7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права;
1.8) корисник: буџет Републике Србије;
1.9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
1.10) потпис овлашћеног лица банке.
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и друге елементе из потврде о извршеној
уплати таксе наведене под тачком 1).
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 (1.1) и (1.10),
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);
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 законом и другим прописом
19.Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци биће закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
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
Свака партија је предмет посебног уговора.
Напомена:
Наручилац задржава право да одустане од одређених количина и врста добара за
случај да код извесних корисника укупна понуђена цена превазилази износ одобрених
средстава од стране Савета за миграције - Комисије за доделу помоћи избеглим и интерно
расељеним лицима за економско оснаживање, тако да ће уговор бити одређен по стварно
испорученим количинама, односно, извршиће се измена уговора, о чему ће бити донета
одговарајућа одлука.
Приликом сачињавања и подношења понуде није обавезна употреба печата.

30

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за партију 1
Понуда бр. ________ од ______ 2019. године за јавну набавку мале вредности добара –
Доходовне активности за избегла и интерно расељена лица и повратнике по споразуму о
реадмисији, по партијама, бр. МВ106-1/19, за партију 1 - Доходовни пакети за интерно
расељена лица
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА
ПОРЕСКИ
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ
БРОЈ (ПИБ)
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
ЕЛЕКТРОНСКА
ПОНУЂАЧА (e-mail)
ТЕЛЕФОН

АДРЕСА

ТЕЛЕФАКС
БРОЈ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ
ПДВ БРОЈ

ПОНУЂАЧА

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ
РАЗВРСТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА
ПРЕМА ВЕЛИЧИНИ

И

а)микро; б) мало; ц) средње; д)
велико; е)физичко лице.
(заокружити)

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подошевања 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 вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извшити
подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извшити
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
у
заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески
број:

идентификациони

Име особе за контакт:
2)

Назив
учесника
заједничкој понуди:

у

Адреса:
Матични број:
Порески
број:

идентификациони

Име особе за контак:
3)

Назив
учесника
заједничкој понуди:

у

Адреса:
Матични број:
Порески
број:

идентификациони

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 – Набавка добара – Доходовне активности за избегла и
интерно расељена лица и повратнике по споразуму о реадмисији, по партијама, бр.
МВ106-1/19, за партију 1 - Доходовни пакети за интерно расељена лица
Укупна цена за плаћање без ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена за плаћање са ПДВ-ом

РОК ПЛАЋАЊА: У року од ________ дана, од дана испоруке, а према испостављеним
фактурама. (не дуже од 45 дана)
РОК ИСПОРУКЕ: _______ ( не дужи од 20 дана од дана потписивања уговора);
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _______дана од дана отварања понуде ( не краћи од 30 дана)


Испорука понуђених добара вршиће се на адресама крајњих корисника које су дате у
Техничкој спецификацији са обрасцем структуре понуђене цене за партију 1, уз
присуство чланова Комисије одређене од стране Савета за миграције.

Датум
____________________

Понуђач
______________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који
су у обрасцу понуде наведени. Уколико подносе заједничку понуду, група понуђача може да
се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац
понуде.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за партију 2
Понуда бр. ________ од ______ 2019. године за јавну набавку мале вредности добара –
Доходовне активности за избегла и интерно расељена лица и повратнике по споразуму о
реадмисији, по партијама, бр. МВ106-1/19, за партију 2 - Доходовни пакети за
избеглице
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА
ПОРЕСКИ
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ
БРОЈ (ПИБ)
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
ЕЛЕКТРОНСКА
ПОНУЂАЧА (e-mail)
ТЕЛЕФОН

АДРЕСА

ТЕЛЕФАКС
БРОЈ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ
ПДВ БРОЈ

ПОНУЂАЧА

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ
РАЗВРСТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА
ПРЕМА ВЕЛИЧИНИ

И

а)микро; б) мало; ц) средње; д)
велико; е)физичко лице.
(заокружити)

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подошевања 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 вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извшити
подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извшити
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
у
заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески
број:

идентификациони

Име особе за контакт:
2)

Назив
учесника
заједничкој понуди:

у

Адреса:
Матични број:
Порески
број:

идентификациони

Име особе за контак:
3)

Назив
учесника
заједничкој понуди:

у

Адреса:
Матични број:
Порески
број:

идентификациони

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 – Набавка добара – Доходовне активности за избегла и
интерно расељена лица и повратнике по споразуму о реадмисији, по партијама, бр.
МВ106-1/19, за партију 2 - Доходовни пакети за избеглице
Укупна цена за плаћање без ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена за плаћање са ПДВ-ом

РОК ПЛАЋАЊА: У року од ________ дана, од дана испоруке, а према испостављеним
фактурама. (не дуже од 45 дана)
РОК ИСПОРУКЕ: _______ ( не дужи од 20 дана од дана потписивања уговора);
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _______дана од дана отварања понуде ( не краћи од 30 дана)


Испорука понуђених добара вршиће се на адресама крајњих корисника које су дате у
Техничкој спецификацији са обрасцем структуре понуђене цене за партију 2, уз
присуство чланова Комисије одређене од стране Савета за миграције.

Датум
____________________

Понуђач
______________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који
су у обрасцу понуде наведени. Уколико подносе заједничку понуду, група понуђача може да
се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац
понуде.
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МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
за партију 1 – Доходовни пакети за интерно расељена лица
Закључен између:
Република Србија, Град Лесковац, Градска управа – Одељење за јавне набавке,
ул. Трг Револуције 33/4, ПИБ 100545518, матични број 06856535, број рачуна 840-19640-87
код Управе за трезор, телефон 016-215-990, телефакс 016-216-651, кога заступа Шеф
одељења Зоран Новаковић сходно Одлуци о Градској управи града Лесковца („Службени
гласник града Лесковца“, бр.2/17), као наручилац (у даљем тексту: КУПАЦ), с једне стране,
и
_____________________________________________кога
заступа
директор/власник _______________________________________________са седиштем у
_______________________________________(у даљем тексту: ПРОДАВАЦ )
ПИБ:________________,МБР____________, број рачуна : ___________________назив
банке:_______________________________, с друге стране
Уговорене стране констатују:
1. да је купац сходно Закону о јавним набавкама спровео поступак јавне набавке
мале вредности добара – Доходовне активности за избегла и интерно
расељена лица и повратнике по споразуму о реадмисији, по партијама, бр.
МВ106-1/19.
2. да је продавац доставио своју понуду бр._________ од __________2019. год., за
партију 1- Доходовни пакети за интерно расељена лица, која у потпуности
одговара условима из конкурсне документације,
3. да је купац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о
додели уговора за партију 1, бр._________________од __________2019
године, којом је продавцу доделио уговор за извршење предметне јавне
набавке,
4. да су средства за реализацију јавне набавке обезбеђена од стране Комесаријата
за избеглице и града Лесковца.
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја добара за обављање доходовних активности
избеглих и интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији, на територији
града Лесковца, према врстама и количинама одобреним од стране Савета за миграције –
Комисије за доделу помоћи интерно расељеним лицима, са описом истих у Техничкој
спецификацији са обрасцем структуре понуђене цене, из конкурсне документације.
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Члан 2.
Продавац се обавезује да испоручи добра, која су предмет набавке, на адресе
корисника ( избеглих лица и интерно расељених лица) наведених у Техничкој
спецификацији са структуром понуђене цене, у складу са понудом бр._____________од
__________ године, за партију 1.
Приликом пријема добара од стране корисника помоћи, која ће се извршити у
присуству корисника помоћи и Комисије , у случају уочених недостатака у погледу количине
и квалитета , сачиниће се записник који ће у року од три дана од дана сачињавања истог ,
бити достављен продавцу. Продавац ће након пријема записника о уоченим недостацима у
испоруци добара, испоручити нова добра потребног квалитета и недостајућу количину
добара.
Члан 3
Укупна цена без ПДВ-а износи :__________________________динара.
Укупна цена са ПДВ-ом износи : __________________________динара.
Цена утврђена у ставу 1. овог члана је фиксна за време извршења овог Уговора.
У напред наведеној укупној уговореној цени набавке укључени су сви остали трошкови
неопходни за реализацију предметне набавке, и то трошкови превоза и истовара
набављених добара.
Члан 4
Купац ће извршити плаћање продавцу у року од ______ дана од дана пријема доказа
о испоруци добара , потписаног од стране корисника помоћи и Комисије , и испостављеним
фактурама
за
сваку
појединачну
испоруку
кориснику,
на
текући
рачун
број_____________________________ који се води код_________________________
банке.
Члан 5
Испоруку предметних добара продавац ће извршити у року од ______________ дана
(не дужи од 20 дана) од дана закључења уговора.
Продужење рока испоруке, толерисаће се само у случају више силе које су од
утицаја на испоруку добара.
Продавац ће за сваку испоруку добара према списку наручиоца доставити доказе о
испоруци добара ,потписан од стране корисника помоћи и Комисије и испоставити фактуру
за сваку испоруку добара корисницима.
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Члан 6
Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет
и обавезује се да ће
испоручена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је тражен.
За скривене недостатке наручилац задржава право рекламације и по истеку рока за
рекламацију.
Члан 7
Гарантни рокови за испоручена добра морају бити минимум према важећим законским
и подзаконским актима за одговарајућу врсту добара са почетком роком трајања од дана
извршене примопредаје. У гарантном року продавац је у обавези да о свом трошку отклони
све недостатке на добру, односно замени новим.
Продавац неће бити одговоран за недостатке на добру који настану услед нестручног
руковања, односно неправилном употребом.
Члан 8
За извршење овог уговора, у име и за рачун купца, стараће се Савет за миграције –
Комисије за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима за економско
оснаживање, односно лице које буде одређено са његове стране.
Члан 9
На све што није регулисано одредбама овог уговора примењиваће се одредбе Закона
о облигационим односима.
Члан 11
Евентуални спорови ће се решевати споразумно , а уколико то не буде могуће, спор ће
решавати стварно надлежни суд у Лесковцу.
Члан 12
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе УГОВОРНЕ СТРАНЕ .
Члан 13
Купац задржава право да одустане од одређених количина и врста добара за случај
да код извесних корисника укупна понуђена цена превазилази износ одобрених средстава
од стране Савета за миграције - Комисије за доделу помоћи избеглим и интерно
расељеним лицима за економско оснаживање, тако да ће уговор бити одређен по стварно
испорученим количинама, односно, извршиће се измена уговора, о чему ће бити донета
одговарајућа одлука.
Члан 14
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих купац задржава 3
(три) примерка за своје потребе а продавац 1 (један) примерак.
Саставни део овог уговора је понуда понуђача са техничком спецификацијом.
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ПРОДАВАЦ

________________________

КУПАЦ

м.п.__________________________

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни и потише, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговор
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МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
за партију 2 – Доходовни пакети за избеглице
Закључен између:
Република Србија, Град Лесковац, Градска управа – Одељење за јавне набавке, ул.
Трг Револуције 33/4, ПИБ 100545518, матични број 06856535, број рачуна 840-19640-87 код
Управе за трезор, телефон 016-215-990, телефакс 016-216-651, кога заступа Шеф одељења
Зоран Новаковић сходно Одлуци о Градској управи града Лесковца („Службени гласник
града Лесковца“, бр.2/17), као наручилац (у даљем тексту: КУПАЦ), с једне стране, и
и
_____________________________________________кога
заступа
директор/власник
_______________________________________________са седиштем у
_______________________________________(у даљем тексту: ПРОДАВАЦ )
ПИБ:________________,МБР____________, број рачуна : ___________________назив
банке:_______________________________, с друге стране

Уговорене стране констатују:
1. да је купац сходно Закону о јавним набавкама спровео поступак јавне набавке
мале вредности добара – Доходовне активности за избегла и интерно расељена
лица и повратнике по споразуму о реадмисији, по партијама, бр. МВ106-1/19.
2. да је продавац доставио своју понуду бр._________ од __________2019. год., за
партију 2 - Доходовни пакети за избеглице, која у потпуности одговара условима
из конкурсне документације,
3. да је купац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о
додели уговора за партију 1, бр._________________од __________2019 године,
којом је продавцу доделио уговор за извршење предметне јавне набавке,
4. да су средства за реализацију јавне набавке обезбеђена од стране Комесаријата
за избеглице и града Лесковца.
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја добара за обављање доходовних активности
избеглих и интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији, на
територији града Лесковца, према врстама и количинама одобреним од стране
Савета за миграције – Комисије за доделу помоћи интерно расељеним лицима, са
описом истих у Техничкој спецификацији са обрасцем структуре понуђене цене, из
конкурсне документације.
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Члан 2.
Продавац се обавезује да испоручи добра, која су предмет набавке, на адресе
корисника ( избеглих лица и интерно расељених лица) наведених у Техничкој
спецификацији са структуром понуђене цене, у складу са понудом
бр._____________од __________ године, за партију 1.
Приликом пријема добара од стране корисника помоћи, која ће се извршити у
присуству корисника помоћи и Комисије , у случају уочених недостатака у погледу
количине и квалитета , сачиниће се записник који ће у року од три дана од дана
сачињавања истог , бити достављен продавцу. Продавац ће након пријема записника
о уоченим недостацима у испоруци добара, испоручити нова добра потребног
квалитета и недостајућу количину добара.
Члан 3
Укупна цена без ПДВ-а износи :__________________________динара.
Укупна цена са ПДВ-ом износи : __________________________динара.
Цена утврђена у ставу 1. овог члана је фиксна за време извршења овог Уговора.
У напред наведеној укупној уговореној цени набавке укључени су сви остали
трошкови неопходни за реализацију предметне набавке, и то трошкови превоза и
истовара набављених добара.
Члан 4
Купац ће извршити плаћање продавцу у року од ______ дана од дана пријема
доказа о испоруци добара , потписаног од стране корисника помоћи и Комисије , и
испостављеним фактурама за сваку појединачну испоруку кориснику, на текући рачун
број_____________________________ који се води код_________________________
банке.
Члан 5
Испоруку предметних добара продавац ће извршити у року од ______________
дана (не дужи од 20 дана) од дана закључења уговора.
Продужење рока испоруке, толерисаће се само у случају више силе које су од
утицаја на испоруку добара.
Продавац ће за сваку испоруку добара према списку наручиоца доставити
доказе о испоруци добара ,потписан од стране корисника помоћи и Комисије и
испоставити
фактуру
за
сваку
испоруку
добара
корисницима
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Члан 6
Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет и обавезује се да ће
испоручена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је тражен.
За скривене недостатке наручилац задржава право рекламације и по истеку рока за
рекламацију.
Члан 7
Гарантни рокови за испоручена добра морају бити минимум према важећим
законским и подзаконским актима за одговарајућу врсту добара са почетком роком
трајања од дана извршене примопредаје. У гарантном року продавац је у обавези да
о свом трошку отклони све недостатке на добру, односно замени новим.
Продавац неће бити одговоран за недостатке на добру који настану услед
нестручног руковања, односно неправилном употребом.
Члан 8
За извршење овог уговора, у име и за рачун купца, стараће се Савет за
миграције – Комисије за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима за
економско оснаживање, односно лице које буде одређено са његове стране.
Члан 9
На све што није регулисано одредбама овог уговора примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 11
Евентуални спорови ће се решевати споразумно , а уколико то не буде могуће,
спор ће решавати стварно надлежни суд у Лесковцу.
Члан 12
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе УГОВОРНЕ СТРАНЕ .
Члан 13
Купац задржава право да одустане од одређених количина и врста добара за
случај да код извесних корисника укупна понуђена цена превазилази износ
одобрених средстава од стране Савета за миграције - Комисије за доделу помоћи
избеглим и интерно расељеним лицима за економско оснаживање, тако да ће уговор
бити одређен по стварно испорученим количинама, односно, извршиће се измена
уговора, о чему ће бити донета одговарајућа одлука.
Члан 14
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих купац
задржава 3 (три) примерка за своје потребе а продавац 1 (један) примерак.
Саставни део овог уговора је понуда понуђача са техничком спецификацијом.
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ПРОДАВАЦ

________________________

КУПАЦ

м.п.__________________________

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потише, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговор
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ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
за партију 1 - Доходовни пакети за интерно расељена лица

Назив понуђача
Седиште понуђача
Одговорна особа
Порески број рачуна понуђача
Матични број понуђача

Обавезујем се да ћу сходно важећим законским прописима и подзаконским актима, у
тренутку потписивања уговора за предметну јавну набавку, положити бланко - соло
меницу као средство финансијског обезбеђења
- за добро извршење посла
Обавезујем се да ћу истовремено са предајом бланко меницe са меничним
овлашћењем као средстава финансијског обезбеђења, наручиоцу предати копије
картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача, ОП образац и захтев
за регистрацију менице да депонована средства може попунити у складу са
закљученим уговором о јавној набавци, односно, у висини од 10% вредности уговора
без ПДВ-а.

У ____________,
Дана____. ____.2019.год.

ПОНУЂАЧ
_________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
за партију 2 - Доходовни пакети за избеглице

Назив понуђача
Седиште понуђача
Одговорна особа
Порески број рачуна понуђача
Матични број понуђача

Обавезујем се да ћу сходно важећим законским прописима и подзаконским актима, у
тренутку потписивања уговора за предметну јавну набавку, положити бланко - соло
меницу као средство финансијског обезбеђења
- за добро извршење посла
Обавезујем се да ћу истовремено са предајом бланко меницe са меничним
овлашћењем као средстава финансијског обезбеђења, наручиоцу предати копије
картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача, ОП образац и захтев
за регистрацију менице да депонована средства може попунити у складу са
закљученим уговором о јавној набавци, односно, у висини од 10% вредности уговора
без ПДВ-а.

У ____________,
Дана____. ____.2019.год.

ПОНУЂАЧ
_________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за партију 1 - Доходовни пакети за интерно расељена лица
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

Трошкови припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоица накнаду трошкова.
Под трошковима припреме и подношење понуда, на које понуђач има право да
поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
подразумевају се трошкови израде модела или узорка и трошкови прибављања
средства обезбеђења.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:
______________

Потпис понуђача
_____________________
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за партију 2 - Доходовни пакети за избеглице
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

Трошкови припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоица накнаду трошкова.
Под трошковима припреме и подношење понуда, на које понуђач има право да
поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
подразумевају се трошкови израде модела или узорка и трошкови прибављања
средства обезбеђења.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:
______________

Потпис понуђача
_____________________
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
за партију 1 - Доходовни пакети за интерно расељена лица

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 – Доходовне активности за избегла и интерно
расељена лица и повратнике по споразуму о реадмисији, по партијама, бр. МВ1061/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:
______________

Потпис понуђача
___________________

Напомена: у случају постојања основане сумље у истинитост изјаве о независној
понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкурнције. Организација надлежна за заштиту конкурнције, 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 којом 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. Закона.

НАПОМЕНА: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико
наступа самостално или са подизвођачима, уколико наступа у групи, образац
потписују и оверавају сви чланови групе понуђача. Изјаву копирати у довољном
броју примерака за сваког члана групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
за партију 1 - Доходовни пакети за интерно расељена лица

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 – Доходовне активности за избегла и интерно
расељена лица и повратнике по споразуму о реадмисији, по партијама, бр. МВ1061/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:
______________

Потпис понуђача
___________________

Напомена: у случају постојања основане сумље у истинитост изјаве о независној
понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкурнције. Организација надлежна за заштиту конкурнције, 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 којом 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. Закона.

НАПОМЕНА: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико
наступа самостално или са подизвођачима, уколико наступа у групи, образац
потписују и оверавају сви чланови групе понуђача. Изјаву копирати у довољном
броју примерака за сваког члана групе понуђача.
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