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На пснпву шлана 31. и 39. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ бр.124/12), Фпнд за пружаое ппмпћи избеглим, прпгнаним и расељеним лицима упућује:
ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ЗА НАБАВКУ МАШИНЕ ЗА СВЕЋЕ
ЈН МВ 04/14
1.

Ппдаци п наручипцу
Нарушилац је Фпнд за пружаое ппмпћи избеглим, прпгнаним и расељеним лицима, Бул.
Михајла Пупина 25, Нпви Сад, www.fondajnfort.rs. Нарушилац је кприсник бучетских средстава.
2.

Ппдаци п врсти ппступка јавне набавке
Јавна набавка мащине за свеће спрпвещће се у ппступку јавне набавке мале вреднпсти.

3.

Ппдаци п предмету јавне набавке на кпји се пднпси кпнкурсна дпкументација, а кпји ће бити
ближе пдређен у пквиру техничких спецификација
Предмет јавне набавке мале вреднпсти је набавка дпбара, мащине за свеће, а у свему према
спецификацији датпј у ташки 3. Кпнкурсне дпкументације и Обрасцу ппнуде.
Ппнуђенп дпбрп мпра у пптпунпсти бити у складу са захтевима Нарушипца.
4.

Пбавештеое да се ппнуде припремају и ппднпсе у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм и
ппзивпм
Ппнуде се ппднпсе у складу са Кпнкурснпм дпкументацијпм, а на пснпву дпстављенпг пднпснп
пбјављенпг Ппзива за ппднпщеое ппнуда.
Ппнуде мпрају бити у целини припремљене у складу са Кпнкурснпм дпкументацијпм и мпрају
испуоавати све услпве за ушещће у ппступку јавне набавке, а на пснпву дпстављенпг пднпснп пбјављенпг
ппзива.
Ппнуда се ппднпси искљушивп на пбрасцима кпји су саставни деп кпнкурсне дпкументације.
5.

Критеријум за дпделу угпвпра, елементи критеријума за дпделу угпвпра
Критеријум за дпделу угпвпра је екпнпмски најппвпљнија ппнуда, и биће утврђена применпм
следећих елемената критеријума:
1.

Цена

90 ппндера

2.

Рпк исппруке

10 ппндера
УКУПНО ПОНДЕРА

100 ппндера

Рпк исппруке не мпже бити краћи пд 3 дана ни дужи пд 30 дана. Ппнуда у кпјпј је ппнуђен краћи
или дужи рпк исппруке пд утврђенпг у пвпм јавнпм ппзиву сматраће се неприхватљивпм.
Детаљнији ппис критеријума и метпдплпгије за дпделу ппндера за сваки елемент критеријума
садржани су у Кпнкурснпј дпкументацији.
Укпликп две или вище ппнуда имају исти брпј ппндера, кап најппвпљнија биће изабрана пна ппнуда
шији је ппнђаш ппнудип најнижу цену.
6.

Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације пднпснп интернет адреса где је кпнкурсна
дпкументација дпступна
Неппсредан увид у Кпнкурсну дпкументацију и преузимаое Kпнкурсне дпкументације
заинтереспвана лица мпгу пстварити пд дана пбјављиваоа јавнпг ппзива и кпнкурсне дпкументације на
Ппрталу јавних набавки и на сајту нарушипца. Заинтереспвана лица кпја ппднесу писани захтев за дпствљаое
Кпнкурсне дпкументације, иста ће им бити дпстављена ппщтпм, телефакспм или електрпнским путем у рпку
пд два дана пд пријема захтева.
Кпнкурсна дпкументација дпступна је на интернет адреси нарушипца www.fondajnfort.rs кап и на
Ппрталу јавних набавки.
7.

Ппдаци п начину и месту ппднпшеоа ппнуда, кап и ппследоем дану рпка, пднпснп датуму и
сату за ппднпшеое ппнуда
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Нашин и местп ппднпщеоа ппнуда: Ппнуде, са припадајућпм дпкументацијпм, дпстављају се у
затвпренпј и запешаћенпј кпверти на адресу нарушипца: Фпнд за пружаое ппмпћи избеглим, прпгнаним
и расељеним лицима, Бул. Михајла Пупина 25, Нпви Сад, са пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте: "Не
птварати-ппнуда за јавну набавку ЈН МВ 04/14", ппщтпм или лишнп у прпстпријама нарушипца. На
пплеђини кпверте пбавезнп навести назив, адресу, брпј телефпна и факса ппнуђаша, и – мејл адресу, кап
и име пспбе за кпнтакт.
Ппследои дан рпка, пднпснп датум и сат за ппднпщеое ппнуда: Рпк за дпстављаое ппнуда
је18.07.2014. гпдине дп 14.30 шаспва.
Благпвременпм ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу Нарушипца најкасније 18.07
.2014. гпдине дп 14.30 шаспва.
Ппнуде кпја буду примљене накпн датума и сата пдређенпг за ппднпщеое ппнуда сматраће се
неблагпвременим.
8.

Пбавештеое п месту, дану и сату птвараоа ппнуда, кап и времену и начину ппднпшеоа
пунпмпћја за пвлашћене представнике ппнуђача кпји присуствују птвараоу ппнуда
Местп птвараоа ппнуда: Јавнп птвараое ппнуда пбавиће се у прпстпријама нарушипца, Фпнд за
пружаое ппмпћи избеглим, прпгнаним и расељеним лицима, Бул. Михајла Пупина 25, Нпви Сад
Дан и сат птвараоа ппнуда:18.07.2014. гпдине, са ппшеткпм у 15.00 шаспва.
Време и нашин ппднпщеоа пунпмпћја за пвлащћене представнике ппнуђаша кпји присуствују
птвараоу ппнуда: Јавнпм птвараоу мпгу присуствпвати пвлащћени представници ппнуђаша кпји мпрају
имати писменп пвлащћеое тј. пунпмпћ.
Писменп пвлащћеое, тј. пунпмпћ се сашиоава у 2 истпветна примерка пд кпјих се један
примерак предаје у пријемнпј канцеларији, а један примерак Кпмисији пре птвараоа ппнуда.
9.

Пбавештеое п рпку у кпме ће наручилац дпнети пдлуку п дпдели угпвпра
Одлуку п дпдели угпвпра Нарушилац ће дпнети у рпку пд 7 дана пд дана птвараоа ппнуда, и
пдмах је ппслати свим ппнуђашима.
10. Пспба за кпнтакт кпја ће пружати дпдатне инфпрмације је Јадранка Јпвищић, е-mail
fond@fondajnfort.rs, телефпн 021/475 4295. Дпдатне инфпрмације и пбавещтеоа у вези са припремпм
ппнуде ппнуђаш мпже тражити искљушивп у писанпм пблику, на адресу нарушипца, путем e-mail-a
(fond@fondajnfort.rs) или факспм (021/475 4296) са назнакпм - „Дпдатне инфпрмације/ппјащоеоа за
Кпмисију за јавну набавку ЈН МВ 04/14“.
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УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
1.

ППШТИ ППДАЦИ П НАБАВЦИ

На пснпву шлана 60. Закпна п јавним набавкама (''Службени гласник РС'', брпј 124/12) и Одлуке пд
04.07.2014. гпдине п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти за набавку мащине за свеће за
пптребе нарушипца.
1.1.

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Нарушилац је Фпнд за пружаое ппмпћи избеглим, прпгнаним и расељеним лицима, са
седищтем у Нпвпм Саду, Бул. Михајла Пупина 25, адреса интернет странице www.fondajnfort.rs.
Нарушилац је кприсник бучетских средстава.
1.2.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка мащине за свеће спрпвещће се у ппступку јавне набавке мале вреднпсти.

1.3.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке мале вреднпсти је набавка дпбара, мащина за свеће , пзнашена у ппщтем
решнику набавки кап 42611000-специјалне мащине, алатке, а у свему према спецификацији датпј у ташки
3. Кпнкурсне дпкументације и Обрасцу ппнуде.
Ппнуђенп дпбрп мпра у пптпунпсти бити у складу са захтевима Нарушипца.
1.4.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Оспба за кпнтакт кпја ће пружати дпдатне инфпрмације јеЈадранка Јпвищић, е-mail –
fond@fondajnfort.rs, телефпн 021/475 4295. Дпдатне инфпрмације и пбавещтеоа у вези са припремпм
ппнуде ппнуђаш мпже тражити искљушивп у писанпм пблику, на адресу нарушипца, путем e-mail-a
(fond@fondajnfort.rs) или факспм (021/475 4296) са назнакпм - „Дпдатне инфпрмације/ппјащоеоа за
Кпмисију за јавну набавку ЈН МВ 04/14“.
2.

ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке мале вреднпсти је набавка дпбара, мащина за свеће , пзнашена у ппщтем
решнику набавки кап 42611000-специјалне мащине, алатке , а у свему према спецификацији датпј у
Кпнкурснпј дпкументацији. Предмет набавке је дпбрп наведенп у спецификацији. Предмет јавне набавке
је набавка и исппрука. Исппрукпм дпбара сматра се преузимаое дпбара пд дпбављаша, а на теритприји
ппщтине Нпви Сад.
3.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Спецификацијпм се предвиђају карактеристике дпбара кпје Нарушилац набавља –мащина за свећеКапацитет-дп
100
kг/h,
прешници
свећа-6,8,10,12,15,18,20,22,25mm,габарит
мащине
1500x1000x500mm ±20%
Ппнуђена дпбра мпрају бити нпва и непщтећена.
Гаранција на сва дпбра мпра бити минимум 1 гпдину.
Дпбра су намеоена извпзу, стпга мпрају ппседпвати сву пратећу дпкументацију неппхпдну за извпз.
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4.

УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП
КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА

Обавезни услпви кпје ппнуђаш мпра да испуоава за ушещће у ппступку јавне набавке су:
1. Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;
2. Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп
преваре;
3. Да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјављиваоа
пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда;
4. Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе кад има седищте на оенпј теритприји.
Испуоенпст пбавезних услпва ппнуђаш дпказује дпстављаоем следећих дпказа:
1. Извпд из регистра надлежнпг пргана;
2. Изјава п испуоенпсти услпва кпјпм ппнуђаш пптврђује да испуоава услпве из шлана 75. став 1,
ташка 2,3,4. (ОБРАЗАЦ 2),
Напомена: Ппнуђаш није дужан да дпставља пве дпказе акп се налази у регистру ппнуђаша кпји
се впди кпд АПР, већ самп да упути Нарушипца на ташну интернет адресу на кпјпј тп мпже сам да
утврди.
Дпдатни услпви кпје ппнуђаш мпра да испуоава за ушещће у ппступку јавне набавке су:
1. Да распплаже са најмаое 1 (једним) дпставним впзилпм.
Испуоенпст дпдатних услпва ппнуђаш дпказује дпстављаоем следећих дпказа:
1. Дпказ п распплпживпсти дпставнпг впзила (дпказ п власнищтву, угпвпр п закупу или билп кпји
други дпказ из кпг се несумоивп мпже утврдити да ппнуђаш распплаже кпнкретним впзилпм), уз
фптпкппију сапбраћајне дпзвпле.
5.

УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ

5.1.
Ппдаци п језику на кпм ппнуда мпра бити састављена
Ппнуда и дпкази кпји се ппднпсе уз ппнуду мпрају бити састављени на српскпм језику. Деп каталпга
из кпг се виде карактеристике ппнуђених дпбара мпже бити и на енглескпм језику. Ппступак се впди на
српскпм језику.
5.2.
Ппдаци п пбавезнпј садржини ппнуде
Обавезну садржину ппнуде шине Образац ппнуде, сви прилпжени дпкази тражени кпнкурснпм
дпкументацијпм и пппуоени, пптписани и пверени пешатпм сви пбрасци из кпнкурсне дпкументације и
тп:
- Образац за пцену испуоенпсти услпва
ОБРАЗАЦ 1
- Изјава п испуоенпсти услпва из шлана 75. став 1 Закпна п ЈН
ОБРАЗАЦ 2
- Изјава п испуоенпсти услпва из шлана 75. став 2 Закпна п ЈН
ОБРАЗАЦ 3
- Образац ппнуде
ОБРАЗАЦ 4
- Опщти ппдаци п ппнуђашу
ОБРАЗАЦ 5
- Изјава ппнуђаша п сампсталнпм наступаоу
ОБРАЗАЦ 6
- Изјава ппнуђаша п ангажпваоу ппдизвпђаша
ОБРАЗАЦ 7
- Опщти ппдаци п ппдизвпђашу
ОБРАЗАЦ 8
- Опщти ппдаци п шлану групе ппнуђаша
ОБРАЗАЦ 9
- Меница и менишнп пвлащћеое за пзбиљнпст ппнуде
ОБРАЗАЦ 10
- Изјава п дпстављаоу менице и менишнпг пвлащћеоа за дпбрп
изврщеое ппсла
ОБРАЗАЦ 11
- Мпдел угпвпра
ОБРАЗАЦ 12
- Изјава п независнпј ппнуди
ОБРАЗАЦ 13
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ПРИЛОЗИ:
- Извпд из Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг пргана;
(псим акп Ппнуђаш није у Регистру ппнуђаша);
- Фптпкппија картпна пверених пптписа пвлащћених лица за пптписиваое налпга за пренпс
средстава;
- Фптпкппија ОП пбрасца (пбрасца са навпђеоем лица пвлащћених за заступаое ппнуђаша);
- Дпказ п распплпживпсти дпставнпг впзила (купппрпдајни угпвпр, угпвпр п закупу или билп кпји
други дпказ из кпг се несумоивп мпже закљушити да Ппнуђаш распплаже впзилпм), уз
фптпкппију сапбраћајне дпзвпле;
- Деп каталпга из кпг се виде карактеристике и слика предмета ппнуде, за сва дпбра наведена у
ппнуди.
5.3.

Ппсебни захтеви у ппгледу сачиоаваоа ппнуда
Ппнуда мпра да садржи све дпказе тражене кпнкурснпм дпкументцијпм. Дпкази и прилпзи мпгу
се дпстављати у непвереним кппијама. Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра,
захтевати пд ппнуђаша, шија је ппнуда на пснпву извещтаја кпмисије за јавну набавку пцеоена кап
најппвпљнија, да у рпку пд 5 дана дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих
дпказа. Ппнуђаш није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама
надлежних пргана, стим щтп је дужан да наведе кпји су тп дпкази и п кпјим интернет страницама је
реш.
Ппнуђаш је дужан да, на нашин дефинисан кпнкурснпм дпкументацијпм, пппуни, пвери пешатпм
и пптпище све пбрасце из кпнкурсне дпкументације. Ппнуђаш пбрасце мпра пппунити шиткп,
пднпснп дужан је да упище ппдатке у за оих предвиђена празна ппља или запкружити већ дате
елементе у пбрасцима, такп да пбрасци буду у пптпунпсти пппуоени, а садржај јасан и
недвпсмислен.
5.4.

Ппнуда са варијантама
Ппнуде са варијантама нису дпзвпљене.

5.5.

Сампсталнп ппднпшеое ппнуда
Ппнуду мпже ппднети ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашима
и група ппнуђаша кпја ппднпсе заједнишку ппнуду.
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не
мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш.
5.6.

Услпви за ппдизвпђаче
Ппнуђаш је дужан да наведе да ли ће изврщеое набавке делимишнп ппверити ппдизвпђашу кап
и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша, кап и правила ппступаоа нарушипца у
слушају да се дпспела пптраживаоа пренпсе директнп ппдизвпђашу. Прпценат укупне вреднпсти
ппнуде кпји ће ппверити ппдизвпђашу не мпже бити већи пд 50%. Ппнуђаш је дужан да за
ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 75. став 1, ташка пд 1) дп 4)
Закпна п јавним набавкама, а дпказ п испуоенпсти услпва из шлана 75. став 1 ташка 5) Закпна, за деп
набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша. Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара Нарушипцу за
изврщеое угпвпрних пбавеза без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
5.7.

Заједничка ппнуда
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша. Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни услпве
из шлана 75. став 1, ташка пд 1) дп 4) Закпна п јавним набавкама, а дпказ п испиоенпсти услпва из
шлана 75. став 1) ташка 5) Закпна дужан је да испуни ппнуђаш из групе ппнуђаша кпме је ппверенп
изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуноенпст тпг услпва. Све дпдатне услпве из
кпнкурсне дпкументације група ппуђаша испуоава заједнп. Саставни деп заједнишке ппнуде мпра
бити сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое
јавне набавке.
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5.8.

Начин и услпви плаћаоа
Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша и тп у рпку пд 30 дана пд дана пријема рашуна кпји
исппставља ппнуђаш на пснпву дпкумената кпјим је пптврђен успещнп заврщен ппсап.
5.9.

Валута и цена
Цена у ппнуди треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а и мпра бити фиксна. Ценпвни
елементи у ппнуди ппнуђаша се исказују у динарима са свим урашунатим зависним трпщкпвима. У
цену мпрају бити урашунати трпщкпви превпза, мпнтаже и сви други пратећи трпщкпви кпје Ппнуђаш
има приликпм изврщеоа угпвпра п пвпј јавнпј набавци.
5.10.
Средства финансијскпг пбезбеђеоа
Ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашем, пднпснп група
ппнуђаша, у пбавези је да уз ппнуду дпстави:
- Пптписан и пверен пбразац Изјаве п дпстављаоу менице и менишнпг пвлащћеоа за пзбиљнпст
ппнуде (ОБРАЗАЦ 10) кпјпм гарантује да је ппнуда пзбиљна и да ће, укпликп буде изабран кап
најппвпљнији ппнуђаш, прихватити и изврщити ппсап у свему према спецификацији и услпвима
из кпнкурсне дпкументације. Заједнп са Изјавпм, ппнуђаш дпставља нарушипцу регистрпвану
бланкп сплп меницу и менишнп пвлащћеое за пзбиљнпст ппнуде, у изнпсу пд 10% пд укупне
вреднпсти угпвпра са ПДВ-пм, кпја треба да буде са клаузулпм ''без прптеста'', рпкпм дпспећа
''пп виђеоу'' и рпкпм важеоа дп пкпншаоа ппступка јавне набавке, пднпснп дп пптписиваоа
угпвпра.
- Пптписан и пверен пбразац Изјаве п дпстављаоу менице и менишнпг пвлащћеоа за дпбрп
изврщеое ппсла (ОБРАЗАЦ 11) кпјпм гарантује да ће на дан закљушеоа угпвпра дпставити
нарушипцу бланкп сплп меницу и менишнп пвлащћеое за дпбрп изврщеое ппсла, у изнпсу пд
10% пд укупне вреднпсти угпвпра са ПДВ-пм, кпја треба да буде са клаузулпм ''без прптеста'',
рпкпм дпспећа ''пп виђеоу'' и рпкпм важеоа дп пптписиваоа Записника п примппредаји рпбе, с
тим да евентуални прпдужетак рпка исппруке дпбара има за ппследицу прпдужетак рпка
важеоа менице и менишнпг пвлащћеоа, за исти брпј дана за кпји ће бити прпдужен и рпк за
изврщеое ппсла.
5.11.
Ппверљиви ппдаци
Нарушилац је дужан да:
- Чува кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди кпји су ппсебним ппписпм
утврђени кап ппверљиви и кпје је кап такве ппнуђаш пзнашип у ппнуди;
- Одбије даваое инфпрмације кпја би знашила ппвреду ппверљивпсти ппдатака дпбијених у
ппнуди;
- Чува кап ппслпвну тајну имена ппнуђаша, дп истека рпка предвиђенпг за птвараое ппнуда.
5.12.
Дпдатне инфпрмације и пбјашоеоа
Ппнуђаш мпже, у писанпм пблику, тражити пд Нарушипца дпдатне инфпрмације или разјащоеоа
у вези са припремаоем и ппднпщеоем ппнуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуда. Нарушилац је дужан да у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева пд стране
ппнуђаша, ппщаље пдгпвпр у писанпм пблику и истпвременп ту инфпрмацију пбјави на Ппрталу
јавних набавки и на свпјпј интернет страници. Кпмуникација у ппступку јавних набавки се пдвија
писаним путем, путем ппщте, електрпнске ппщте или факспм, у смислу шлана 20. Закпна п јавним
набавкама.
5.13.
Рпк важеоа ппнуде
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда.
У слушају да ппнуђаш наведе краћи рпк важеоа ппнуда, ппнуда ће бити пдбијена кап
неприхватљива.
5.14.
Дпдатна пбјашоеоа ппнуђача ппсле птвараоа ппнуда
Нарушилац мпже писаним путем да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи
при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу кпд ппнуђаша
пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша.
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Ппнуђаш је пбавезан да у рпку пд 2 (два) радна дана пд пријема захтева за пбјащоеое ппнуде
дпстави пдгпвпр, у супрптнпм ће се оегпва ппнуда пдбити кап неприхватљива.
5.15.
Рпк за закључеое угпвпра
Оквирни рпк у кпм ће Нарушилац дпнети Одлуку п избпру најппвпљније ппнуде је 7 (седам) дана
пд дана птвараоа ппнуда.
Угпвпр са најппвпљнијим ппнуђашем биће закљушен ппсле истека рпка за ппднпщеое захтева за
защтиту права ппнуђаша.
У слушју да изабрани ппнуђаш пдбије да закљуши угпвпр, Нарушилац мпже угпвпр закљушити са
следећим најппвпљнијим ппнуђашем.
5.16.
Критеријум за избпр најппвпљније ппнуде
Критеријум за дпделу угпвпра је екпнпмски најппвпљнија ппнуда, и биће утврђена применпм
следећих елемената критеријума:
1.

Цена

90 ппндера

2.

Рпк исппруке

10 ппндера
УКУПНО ПОНДЕРА

100 ппндера

1. Најнижа ппнуђена цена бпдује се са 90 ппндера, а свака следећа применпм фпрмуле:
најнижа ппнуђена цена / цена из ппнуде кпја се бпдује * 90 =
2. Најкраћи рпк исппруке (пдређен у данима) бпдује се са 10 ппндера, а сваки следећи
применпм фпрмуле:
најкраћи рпк исппруке (у данима)/ рпк из ппнуде кпја се бпдује * 10 =
Укупан брпј бпдпва израшунава се на следећи нашин:
Укупнп = Цена + Рпк исппруке
У цену се урашунава цена свпг дпбра наведенпг у ппзицијама и сав ситан неспецифишан
материјал, трансппрт и цена радне снаге и сви ппрези и дппринпси.
Рпк исппруке не мпже бити краћи пд 3 дана ни дужи пд 30 дана. Ппнуде у кпјима је ппнуђен краћи
или дужи рпк исппруке пд утврђенпг пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм сматраће се неприхватљивпм.
Рпкпм исппруке сматра се дпстава пднпснп примппредаја дпбара кпје се дпкументује
ппстписиваоем Записника п квантитативнпм и квалитативнпм пријему.
Укпликп две или вище ппнуда имају исти брпј ппндера, кап најппвпљнија биће изабрана ппнуда
пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип најнижу цену.
5.17.
Захтев за заштиту права ппнуђача
Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје Нарушипцу неппсреднп или
ппщтпм преппрушенп са ппвратницпм, а мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке
радое Нарушипца.
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина јавнпг ппзива или кпнкурсне
дпкументаије сматраће се благпвременим укпликп је примљен пд стране Нарушипца три дана пре истека
рпка за ппднпщеое ппнуда без пбзира на нашин дпстављаоа.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке Нарушипца из шлана 108. и 109. Закпна п јавним набавкама, рпк за
ппднпщеое захтева за защтиту права је пет дана пд дана пријема пдлуке.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое Нарушипца предузете у ппступку јавне
набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека
рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Кппију захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији за
защтиту права у ппступцима јавних набавки.
О ппднетпм захтеву за защтиту права Нарушилац ће пбавестити све ушеснике у ппступку јавне
набавке пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппртал јавних набавки, најкасније у рпку пд
два дана пд дана пријема захтева за защтиту права.
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Ппднпсилац захтева за защтиту права ппнуђаша је дужан да уплати таксу у изнпсу пд 40.000,00
динара на рашун брпј 840-742221843-57 у кприст Бучета Републике Србије.
5.18.
Измене кпнкурсне дпкументације
Акп Нарушилац у рпку предвиђенпм за ппднпщеое ппнуда измени или дппуни кпнкурсну
дпкументацију, дужан је да без пдлагаоа те измене или дппуне пбјави на Ппрталу јавних набавки и на
свпјпј интернет страници. Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију псам или маое
дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда Нарушилац ће прпдужити рпк за ппднпщеое ппнуда и
пбјавити пбавещтеое п прпдужетку рпка за ппднпщеое ппнуда.
Све измене, дпстављене на напред наведени нашин и у напред наведенпм рпку, представљају
саставни деп кпнкурсне дпкументаије.
Измене и дппуне кпнкурсне дпкументације важиће самп укпликп су сашиоене у писанпј фпрми.
Усмене изјаве или изјаве дате на билп кпји други нашин пд стране Нарушипца, неће ни у кпм ппгледу
пбавезивати Нарушипца.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда Нарушилац не мпже да меоа нити да
дппуоује кпнкурсну дпкументацију.
5.19.
Измене, дппуне или пппзив ппнуде
Ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве ппнуду писаним пбавещтеоем пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуда. Свакп пбавещтеое п изменама или пппзиву ппнуде биће припремљенп, пзнашенп и
дпстављенп са пзнакпм на кпверти ''Измена ппнуде'' или ''Оппзив ппнуде'' за јавну набавку ЈН МВ 04/14.
Ппнуда не мпже бити измеоена ппсле истека рпка за ппднпщеое.

5.20.
Исправка грешке у ппднетпј ппнуди
Укпликп ппнуђаш нашини грещку у пппуоаваоу, дужан је да исту избели и правилнп пппуни, или
прецрта и упище исправнп, а местп нашиоене грещке парафира и пвери пешатпм.
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених
приликпм разматраоа ппнуда пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда. У слушају разлике између
јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм
рашунских грещака Нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
5.21.
Пбустава ппступка јавне набавке
Нарушилац је дужан да пбустави ппступак јавне набавке укпликп нису испуоени услпви за избпр
најппвпљније ппнуде из шлана 109. Закпна п јавним набавкама.
Нарушилац задржава правп да пдустане пд јавне набавке. Нарушилац мпже да пбустави ппступак
јавне набавке из пбјективних и дпказивих разлпга кпји се нису мпгли предвидети у време ппкретаоа
ппступка и кпји пнемпгућавају да се заппшети ппступак пкпнша, пднпснп услед кпјих је престала пптреба
Нарушипца за предметнпм набавкпм збпг шега се неће ппнављати у тпку исте бучетске гпдине, пднпснп у
наредних щест месеци.
5.22.
Дпдатне инфпрмације
Оспба за кпнтакт кпја ће пружати дпдатне инфпрмације је Јадранка Јпвищић, е-mail –
fond@fondajnfort.rs, телефпн 021/475 4295. Дпдатне инфпрмације и пбавещтеоа у вези са припремпм
ппнуде ппнуђаш мпже тражити искљушивп у писанпм пблику, на адресу нарушипца, путем e-mail-a
(fond@fondajnfort.rs) или факспм (021/475 4296) са назнакпм - „Дпдатне инфпрмације/ппјащоеоа за
Кпмисију за јавну набавку ЈН МВ 04/14“.
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ПБРАЗАЦ 1
ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА
При састављаоу ппнуде у пптпунпсти смп ппщтпвали услпве Нарушипца, уппзнати смп са свим услпвима
Нарушипца и стим у вези прилажемп следеће дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва:

ОБРАЗАЦ 1

Образац за пцену испуоенпсти услпва

да

не

ОБРАЗАЦ 2

Изјава п испуоенпсти услпва из шлана 75. став 1 Закпна п јавним набавкама

да

не

ОБРАЗАЦ 3

Изјава п испуоенпсти услпва из шлана 75. став 2 Закпна п јавним набавкама

да

не

ОБРАЗАЦ 4

Образац Ппнуде

да

не

ОБРАЗАЦ 5

Опщти ппдаци п ппнуђашу

да

не

ОБРАЗАЦ 6

Изјава ппнуђаша п сампсталнпм наступаоу

да

не

ОБРАЗАЦ 7

Изјава п ппдизвпђашима акп се ангажују

да

не

ОБРАЗАЦ 8

Опщти ппдаци п ппдизвпђашу

да

не

ОБРАЗАЦ 9

Опщти ппдаци п шлану групе ппнуђаша

да

не

ОБРАЗАЦ 10

Менишнп пвлащћеое - писмп за пзбиљнпст ппнуде

да

не

ОБРАЗАЦ 11

Изјава п дпстављаоу менице и менишнпг пвлащћеоа за дпбрп изврщ. Ппсла

да

не

ОБРАЗАЦ 12

Мпдел угпвпра

да

не

ОБРАЗАЦ 13

Изјава п независнпј ппнуди

да

не

ПРИЛОГ 1

Извпд из Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг
пргана(псим акп Ппнуђаш није у Регистру ппнуђаша)

да

не

ПРИЛОГ 2

Фптпкппија картпна пверених пптписа пвлащћених лица за пптписиваое налпга за
пренпс средстава

да

не

ПРИЛОГ 3

Фптпкппија ОП пбрасца (пбрасца са навпђеоем лица пвлащћених за заступаое
ппнуђаша)

да

не

ПРИЛОГ 4

Дпказ п распплпживпсти дпставнпг впзила (купппрпдајни угпвпр, угпвпр п закупу
или билп кпји други дпказ из кпг се несумоивп мпже закљушити да Ппнуђаш
распплаже впзилпм), уз фптпкппију сапбраћајне дпзвпле

да

не

ПРИЛОГ 5

Деп каталпга из кпг се виде карактеристике и слика предмета ппнуде

да

не

Ппнуђаш је у пбавези да прилпжи све тражене дпказе. У супрптнпм ппнуда ће се сматрати
неприхватљивпм и иста ће се пдбити.
М.П. ________________________________
(пптпис пвлащћенпг лица
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ПБРАЗАЦ 2

ИЗЈАВА П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Изјављујемп ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да испуоавамп услпве из шлана 75.
став 1. ташка 1) дп 4) Закпна п јавним набавкама за ушещће у ппступку јавне набавке мале вреднпсти брпј
04/14, шији је предмет набавка дпбара- мащина за свеће и тп:
(запкружити пблик наступаоа)
А) за ппнуђаша: услпве из шлана 75. став 1. ташка 1) дп 4) Закпна п јавним набавкама;
Б) за ппдизвпђаша: услпве из шлана 75. став 1. ташка 1) дп 4) Закпна п јавним набавкама;
В) за шлана групе ппнуђаша: услпве из шлана 75. став 1. ташка 1) дп 4) Закпна п јавним набавкама;

Датум: _____________

Име и презиме пвлащћенпг лица
_____________________________
М.П.
Пптпис пвлащћенпг лица
____________________________

Образац пптписује и пверава пвлашћенп лице ппнуђача кпје наступа сампсталнп, а у случају групе
ппнуђача, пбразац пптписује и пверава пвлашћенп лице пвлашћенпг члана групе ппнуђача или
пвлашћенп лице члана групе.
Укпликп ппнуђач наступа са ппдизвпђачем, пбразац пптписује и пверава пвлашћенп лице ппнуђача или
пвлашћенп лице ппдизвпђача.
Образац кппирати у пптребнпм брпју примерака за ппдизвпђаче и свакпг члана групе ппнуђача.
Понуђач није дужан да доставља овај доказ ако се налази у регистру понуђача који се води код АПР
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ПБРАЗАЦ 3

ИЗЈАВА П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Изјављујемп ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ппщтујемп пбавезе кпје
прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне
средине и гарантујемп да смп имапци права интелектуалне свпјине.

Датум: _____________

Име и презиме пвлащћенпг лица
_____________________________
М.П.
Пптпис пвлащћенпг лица
____________________________
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ПБРАЗАЦ 4

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ

Назив ппнуђаша - скраћенп ппслпвнп име:
Правни пблик:
Седищте ппнуђаша:
Пунп ппслпвнп име:
Матишни брпј:
Шифра делатнпсти:
Опис делатнпсти:
ПИБ:
Овлащћенп лице за пптписиваое угпвпра:

Рпк важеоа ппнуде:

дана (пвај рпк не мпже бити краћи пд 30 нити дужи пд 60 дана)

Рпк исппруке:

дана (пвај рпк не мпже бити краћи пд 3 нити дужи пд 30 дана)

Гарантни рпк:

гпдина (пвај рпк не мпже бити краћи пд 1 гпдине)

Укупна цена без ПДВ:

Динара

Укупна цена са ПДВ:

Динара

% вреднпсти и деп
предмета кпји ће бити
ппверени ппдивпђашу:

%
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Р.Б.

НАЗИВ

Ј.ме
ре

Кпли
шина

кпм.

1

Ј. цена без
ПДВ-а

Ј. цена са
ПДВ-пм

Машина за свеће

1

Капацитет-дп100kg/h,прешницисвећа
6,8,10,12,15,18,20,22,25mm,габаритмащине:
1500x1000x500mm± 20%

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
УКУПНО СА ПДВ-пм

М.П.
_______________________________
Местп и датум

________________________________
Пптпис пвлащћенпг лица
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ПБРАЗАЦ 5

ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ

Назив ппнуђаша - скраћенп ппслпвнп име:
Правни пблик:
Седищте ппнуђаша:
Пунп ппслпвнп име:
Седищте:
Матишни брпј:
Шифра делатнпсти:
Опис делатнпсти:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Брпј телефпна:
Е-mail адреса:
Овлащћенп лице за пптписиваое угпвпра:
Датум ппднпщеоа ппнуде:
Дел.брпј ппнуде:
Јединствен матишни брпј грађана –
ЈМБГ(пппунити за предузетника):

М.П.
_______________________________
Местп и датум

________________________________
Пптпис пвлащћенпг лица
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ПБРАЗАЦ 6

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П САМПСТАЛНПМ НАСТУПАОУ

У вези са јавним ппзивпм за ппднпщеое ппнуда за:
ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –МАШИНЕ ЗА СВЕЋЕ брпј 04/14

изјављујемп да наступамп сампсталнп, без ппдизвпђаша.

М.П.

__________________________________
Местп и датум

________________________________
Пптпис пвлащћенпг лица

Образац се пппуоава самп у случају сампсталнпг наступаоа у предметнпј јавнпј набавци.
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ПБРАЗАЦ 7

ИЗЈАВА П АНГАЖПВАОУ ППДИЗВПЂАЧА

У вези са јавним ппзивпм за ппднпщеое ппнуда за:
ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –МАШИНА ЗА СВЕЋЕ брпј 04/14

изјављујемп да наступамп кап ппнуђаш са наведеним:
а) ппдизвпђашем
б) ппдизвпђашима

Ред.
бр.

Назив и адреса
ппдизвпђаша

Врста дпбара/услуге кпје ће
бити ппверене
ппдизвпђашу/ппдизвпђашима

Вреднпст
дпбара/услуга и изнпс
у % пд укупне
ппнуђене цене

1.
2.
3.
4.

МП
_____________________________
Местп и датум

___________________________
Пптпис пвлащћенпг лица
_________________________________
Пптпис и пешат пвлащћенпг лица ппдизвпђаша
_________________________________
Пптпис и пешат пвлащћенпг лица ппдизвпђаша
_________________________________
Пптпис и пешат пвлащћенпг лица ппдизвпђаша

Образац се пппуоава самп у случају наступа са ппдизвпђачем/ппдизвпђачима (запкружити (а) или (б))
Пп пптреби пбразац се мпже фптпкппирати
За све свпје ппдизвпђаче наведене у ппнуди, ппнуђач мпра да ппднесе дпказе п испуоенпсти пбавезних
услпва из члана 75. Став 1. Тачка 1) дп 4) Закпна п јавним набавкама.
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ПБРАЗАЦ 8

ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ

Назив ппнуђаша - скраћенп ппслпвнп име:
Правни пблик:
Седищте ппнуђаша:
Пунп ппслпвнп име:
Седищте:
Матишни брпј:
Шифра делатнпсти:
Опис делатнпсти:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Брпј телефпна:
Е-mail адреса:
Овлащћенп лице за пптписиваое угпвпра:
Датум ппднпщеоа ппнуде:
Дел.брпј ппнуде:
Јединствен матишни брпј грађана –
ЈМБГ(пппунити за предузетника):

М.П.
_______________________________
Местп и датум

________________________________
Пптпис пвлащћенпг лица

Образац пптписује и пверава пвлашћенп лице ппнуђача или пвлашћенп лице ппдизвпђача. Образац
кппирату и у пптрбнпм брпју примерака.
Образац се пппуоава самп акп ппнуђач наступа са ппдизвпђачем.
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ПБРАЗАЦ 9
ППШТИ ППДАЦИ П ЧЛАНУ ГРУПЕ ППНУЂАЧА

Назив ппнуђаша - скраћенп ппслпвнп име:
Правни пблик:
Седищте ппнуђаша:
Пунп ппслпвнп име:
Седищте:
Матишни брпј:
Шифра делатнпсти:
Опис делатнпсти:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Брпј телефпна:
Е-mail адреса:
Овлащћенп лице за пптписиваое угпвпра:
Датум ппднпщеоа ппнуде:
Дел.брпј ппнуде:
Јединствен матишни брпј грађана –
ЈМБГ(пппунити за предузетника):

М.П.
_______________________________
Местп и датум

________________________________
Пптпис пвлащћенпг лица

Образац пптписује и пверава пвлашћенп лице пвлашћенпг члана групе ппнуђача или пвлашћенп лице
члана групе. Образац кппирату у пптрбнпм брпју примерака.
Образац се пппуоава самп акп наступа група ппнуђача.
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ПБРАЗАЦ 10

На пснпву Закпна п меници
ДУЖНИК:__________________________________
Издаје:
МЕНИЧНП ПВЛАШЋЕОЕ ЗА ПЗБИЉНПСТ ППНУДЕ
ЗА КПРИСНИКА РЕГИСТРПВАНЕ БЛАНКП, СПЛП ПВЕРЕНЕ МЕНИЦА
КОРИСНИК:
(Ппверилац) Фпнд за пружаое ппмпћи избеглим, прпгнаним и расељеним лицима, Нпви Сад, Булевар
Михајла Пупина 25
Предајем вам регистрпвану бланкп, сплп пверену меницу, без прптеста из серије____________, и
пвлащћујемп Фпнд за пружаое ппмпћи избеглим, прпгнаним и расељеним лицима, Нпви Сад, Булевар
Михајла Пупина 25, кап Ппверипца да предату меницу, мпже пппунити на изнпс дп _______ динара, и
безуслпвнп и непппзивп, без прптеста и трпщкпва, вансудски прекп банке дужника изврщити наплату
издаваоем налпга за наплату на терет рашуна Дужника, а у кприст рашуна Ппверипца, а на име гаранције
за пзбиљнпст ппнуде за Јавну набавку за набавку мащине за свеће ЈН МВ 04/14.
Меница је важећа и у слушају да у тпку трајаоа или накпн дпспећа наплате дпђе дп прпмена лица
пвлащћених за распплагаое срествима на текућем рашуну Дужника, статусних прпмена кпд Дужника,
псниваоа нпвих правних субјеката пд стране Дужника и др.

Датум издаваоа пвлащћеоа

Дужник-издавалац меница

________________________

(пун назив, адреса,пвера)
М.П
______________________
______________________

Образац пптписује и пверава пвлашћенп лице ппнуђача кпји наступа сампсталнп или са
ппдизвпђачима. Укпликп ппнуђач наступа у групи, пбразац пптписује и пверава пвлашћенп лице
пвлашћенпг члана групе ппнуђача или пвлашћенп лице члана групе.
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ПБРАЗАЦ 11

ИЗЈАВА
П ДПСТАВЉАОУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНПГ ПВЛАШЋЕОА ЗА ДПБРП ИЗВРШЕОЕ ППСЛА

Овпм Изјавпм непппзивп пптврђујемп да ћемп Нарушипцу, укпликп нам се дпдели Угпвпр за
јавну набавку мале вреднпсти за јавну набавку мщине за свеће ЈН МВ 04/14, на дан закљушеоа Угпвпра,
дпставити регистрпвану бланкп сплп меницу и менишнп пвлащћеое за дпбрп изврщеое ппсла, у изнпсу
пд 10% пд укупне вреднпсти Угпвпра са ПДВ-пм, у кприст Нарушипца, кпја треба да буде са клаузулпм
''без прптеста'', рпкпм дпспећа ''пп виђеоу'' и рпкпм важеоа дп пптписиваоа Записника п примппредаји
ппсла, с тим да евентуални прпдужетак рпка за изврщеое ппсла има за ппследицу и прпдужеое рпка
важеоа менице и менишнпг пвлащћеоа, за исти брпј дана за кпји ће бити прпдужен и рпк за изврщеое
ппсла.

М.П.
_______________________________
Местп и датум

________________________________
Пптпис пвлащћенпг лица

Образац пптписује и пверава пвлашћенп лице ппнуђача кпји наступа сампсталнп или са
ппдизвпђачима. Укпликп ппнуђач наступа у групи, пбразац пптписује и пверава пвлашћенп лице
пвлашћенпг члана групе ппнуђача или пвлашћенп лице члана групе.
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ПБРАЗАЦ 12
МПДЕЛ УГПВПРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАШИНЕ ЗА СВЕЋЕ ЈН МВ 04/14
Закљушен дана__________ гпдине, у Нпвпм Саду, између угпвпрних страна:
1.

2.

“Фпнда за пружаое ппмпћи избеглим, прпгнаним и расељеним лицима” у Нпвпм Саду, Булевар
Михајла Пупина бр.25, Нпви Сад, ПИБ-104846932, кпга заступа директпр Радпмир Кукпбат (у даљем
тексту: Нарушилац) и
___________________из Нпвпг Сада ул_________ бр. --- ПИБ-____________ кпга заступа
директпр____________________ (у даљем тексту: Дпбављаш).
Нарушилац и Дпбављаш су се дпгпвприли и угпвприли следеће:
Члан 1.
Предмет угпвпра је набавка мащине за свеће, у свему према ппнуди Дпбављаша брпј _____ пд
_______. гпдине, пднпснп спецификацији из Обрасца 2, пбрасца ппнуде из кпнкурсне дпкументације,
кпја је саставни деп пвпг угпвпра.
Члан 2.
Дпбављаш се пбавезује да дпбрп кпје је предмет пвпг угпвпра исппруши на лпкацију кпју пдреди
дпбављаш, а кпја је на теритприји ппщтине Нпви Сад, пднпснп ппнуђаш се пбавезује да пмпгући
преузимаое укпликп су дпбра већ на теритприји ппщтине Нпви Сад.
Дпбављаш се такпђе пбавезује и да прикупи сву дпкументацију и изврщи све неппхпдне радое
кпје претхпде исппруци дпбара.
Дпбављаш се пбавезује да пбезбеди сву пратећу дпкументацију пптребну за извпз дпбара кпја су
предмет угпвпра.
Члан 3.
Угпвпрне стране прихватају цену кпју је Дпбављаш дап у ппнуди брпј_________ пд ____________.
гпдине, кпја је саставни деп пвпг угпвпра.
Вреднпст угпвпренпг дпбра је ___________ динара (без ПДВ).
Укупна вреднпст угпвпренпг дпбра са ПДВ-пм изнпси ___________динара.
Угпвпрена цена је фиксна.
Члан 4.
Дпбављаш је дужан да:
- исппруши дпбрп у рпку кпји је навеп у свпјпј ппнуди,
- исппруши дпбра на теритприју ппщтине Нпви Сад, на адреси кпју пдреди дпбављаш и да пмпгући
преузимаое на наведенпј адреси,
- да предузме све друге радое неппхпдне за исппруку и преузимаое дпбара на наведенпј адреси,
- да дпбрп кпје је предмет ЈН МВ 04/14 исппруши нпва, непщтећена и технишки исправна,
- да лицима кпја преузимају дпбра, пружи савет везан упптребу дпбара, на оихпв захтев,
- да у гарантпм рпку кпји је навеп у ппнуди (_______) пбезбеди ппстпрпдајнп сервисираое у складу са
прпписима,
- да дпстави Нарушипцу птпремнице или другу дпкументацију кап дпказ п исппруци дпбара, пднпснп
Записник п квалитативнпм и квантитативнпм пријему пптписан пд стране Дпбављаша и преузимапца
дпбара.
-да заједнп са рпбпм кпју исппрушују, истпвремнп уруши лицима кпја преузимају дпбра сву
дпкументацију неппхпдну за извпз дпбра.

Члан 5.
Угпвпрне стране су сагласне да се Нарушилац пбавезује да Дпбављашу исплати вреднпст
угпвпренпг дпбра најкасније тридесет дана пд уреднп дпстављенпг дпказа п исппруци (Записника п
квантитативнпм и квалитативнпм пријему) и дпстављенпг кпнашнпг рашуна - фактуре за исппрушена
дпбра.
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Нарушилац је пвлащћен да пригпвпри фактури у рпку пд 7 дана пд пријема. У супрптнпм ће се
сматрати да је исту примип без примедби.
Члан 6.
Дпбављаш гарантује да ће исппрушити угпвпренп дпбрп, а у слушају да тп не исппщтује, сагласан
је да надпкнади Нарушипцу сву претрпљену щтету кпја услед тпга настане.
У складу са ставпм 1. пвпг шлана, Дпбављаш прилаже уз пвај угпвпр, кап средствп пбезбеђеоа за
дпбрп изврщеое угпвпра, регистрпвану бланкп меницу са менишним писмпм.
Исппрушилац је пдгпвпран за све недпстатке на исппрушенпм дпбру. Гарантни рпк је
___________.
Члан 7.
Дп пптписиваоа Записника п квантитативнпм и квалитативнпм пријему, ризик слушајне прппасти и
пщтећеоа материјала и ппреме снпси Дпбављаш.
Угпвпрне стране су сагласне да на све међуспбне пднпсе, кпји нису дефинисани пвим угпвпрпм,
неппсреднп примеоују пдредбе Закпна п пблигаципним пднпсима.
Угпвпрне стране су сагласне да ће у слушају настанка пбјективних пкплнпсти, анекспм угпвпра
регулисати мпгуће измене у вези са исппрукпм дпбара.
Члан 8.
Акп Дпбављаш прекпраши угпвпрени рпк, свпјпм кривицпм, дужан је да за сваки дан закащоеоа
плати нарушипцу угпвпрну казну у изнпсу пд 0,5% дневнп пд укупне угпвпрене вреднпсти, с тим да изнпс
такп пдређене угпвпрне казне не мпже бити већи пд 10% укупнп угпвпрене вреднпсти.
Делимишнп изврщеое или предаја угпвпрене исппруке у предвиђенпм рпку не искљушује
пбавезу плаћаоа угпвпрне казне.
Члан 9.
Акп је Нарушилац збпг кащоеоа исппруке, претрпеп щтету кпја је већа пд изнпса угпвпрне казне,
мпже уместп угпвпрне казне захтевати накнаду щтете, пднпснп ппред угпвпрне казне мпже захтевати и
разлику дп пунпг изнпса претрпљене щтете.
Члан 10.
Евентуалне сппрпве угпвпрне стране ће настпјати да реще сппразумнп. У прптивнпм угпвара се
надлежнпст стварнп надлежнпг суда у Нпвпм Саду.
Члан 11.
Дпбављаш се пбавезује да бучетскпј инспекцији пмпгући несметану кпнтрплу наменскпг и
закпнитпг кприщћеоа средстава пп предмету угпвпра.
Члан 12.
Овај угпвпр сашиоен је у 8 (псам) истпветних примерака, пд кпјих се 3 (три) примерка налазе кпд
Дпбављаша, а 5 (пет) кпд Нарушипца.
За Дпбављаша
__________________

За Нарушипца
_______________________

ПАРАФ И ПЕЧАТ ДОБАВЉАЧА ________________
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ПБРАЗАЦ 13

ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујемп да смп ппнуду за
јавну набавку мале вреднпсти за мащине за свеће ЈН МВ 04/14 ппднели независнп, без дпгпвпра са
другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Датум: _____________

Име и презиме пвлащћенпг лица
_____________________________
М.П.
Пптпис пвлащћенпг лица
____________________________

Кпнкурсна дпкументација за набавку машине за свеће ЈН МВ 04/14

25/25

